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†gvevBj : 01815 005545 
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161/4, cwðg ivgcyiv, Djb †ivW| 
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c„ôvm~Px 

 
AwfgZ I `yÔAv  

gyLeÜ  

wKZv‡ei cwiPq Rvbvi ¸iæZ¡ I cÖ‡qvRbxqZv][f~wgKv   

wKZv‡ei cwiPq Rvbvi c_ I c×wZ  

  كتب ظاهر الرواية

  املبسوط )األصل( لإلمام حممد بن احلسن

  اجلامع الصغري لإلمام حممد بن احلسن

  اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن

  لإلمام حممد بن احلسنزايدات الزايدات و زايدات ال

  السري الصغري لإلمام حممد بن احلسن

  السري الكبري لإلمام حممد بن احلسن

  كتب اندر الرواية

  نوادر املعلى بن منصور

 كتب اجلوامع يف الفقه 
 )ظاهر الرواية، اندر الرواية، فتاوى و واقعات(

 

  احمليط الربهاين يف الفقه النعماين

  واملختصرات املتون

  بداية املبتدي للمرغيناين

  حتفة الفقهاء لعالء الدين السمرقندي رمحه هللا

  تنوير األبصار و جامع البحار للتُُّمراتشي

  عيون املذاهب للكاكي

  غرر األحكام ملوىل خسرو
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  الفقه النافع أليب القاسم السمرقندي

  الكايف للحاكم الشهيد

  الدين النسفيكنز الدقائق حلافظ 

ين البن الساعايت   جممع البحرين وملتقى النريِر

لي   املختار للفتوى للموصر

  خمتصر الطحاوي

  خمتصر القدوري

  خمزن الفقه لألماسي

  ملتقى األحبر للحليب

  مواهب الرمحن يف مذهب أيب حنيفة النعمان للطرابلسي

  النقاية خمتصر الوقاية لعبيد هللا احملبويب

  رنباليللشُ ل نور اإليضاح وجناة األرواح

  الوايف حلافظ الدين النسفي

  وقاية الرواية يف مسائل اهلداية حملمود احملبويب

  الشروح واحلواشي والتعليقات

  االختيار لتعليل املختار للموصلي

  جنيملزين بن البحر الرائق 

  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين

  ان شرح مواهب الرمحن يف مذهب أيب حنيفة للطرابلسيالربه

  البناية يف شرح اهلداية للعيين

  تبيني احلقائق للزيلعى

  التحرير يف شرح اجلامع الكبري للَحصريي

  التيسري مبعاين اجلامع الكبري للخالطي
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  جامع الرموز للُقُهستاين

ة للحداد   اجلوهرة النريِر

  حاشية سعدي َجَليب

  حاشية على اهلداية للَخبَّازي

  حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح

  خالصة الدالئل و تنقيح املسائل حلسام الدين الرازي

  درر احلكام يف شرح غرر األحكام ملوىل خسرو

  الدر املختار يف شرح تنوير األبصار للحصكفي

  ذخرية العقىب للتوقايت

  البن عابدينرد احملتار على الدر املختار 

  رمز احلقائق يف شرح كنز الدقائق للعيين

  رمزاحلقائق يف شرح كنز الدقائق للمقدسي

  شرح اجلامع الصغري للبزدوي

  للصدر الشهيد شرح اجلامع الصغري

  للصدر الشهيد شرح آخر على اجلامع الصغري

  شرح اجلامع الصغري للكردري

  لَعتَّايبشرح اجلامع الصغري ل

  رح اجلامع الصغري لقاضي خانش

  شرح اجلامع الصغري حلسام الدين الرازي

  لَعتَّايبشرح الزايدات ل

  شرح خمتصر الطحاوي للجصاص

  شرح خمتصر الطحاوي لإلسبيجايب

  شرح خمتصر الوقاية للربجندي
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  شرح النقاية خمتصر الوقاية للرومي

  شرح الوقاية للمحبويب

  َمَلكشرح الوقاية البن 

  ريتالعناية يف شرح اهلداية للبابر 

  لإلتقاين ، واندرة األقرانغاية البيان

  فتح القدير البن اهلمام

  قرة عيون األخيار لتكملة رد احملتار حملمد عالء الدين

  كتاب املنافع يف فوائد النافع للرِاُمشي

  كشف الرمز عن خبااي الكنز للحموي

  للميداين اللباب يف شرح الكتاب

  املبسوط للسرخسي

  جمرى األهنر على ملتقى األحبر للباقاين

  لداماد أفندي اأْلَهْنُرر يفر َشْرحر ُمْلتَ َقى اأْلَحْبُرر  جَمَْمعُ 

  رنباليللشُ لنور اإليضاح مراقي الفالح شرح 

  مستخلص احلقائق للقاري

  املستصفى من املستوىف حلافظ الدين النسفي

  ار لشرح تنوير األبصار للتمراتشيمنح الغف

  النافع الكبري ملن يطالع اجلامع الصغري للكنوي

  نتائج األفكار يف كشف الرموز واألسرار لقاضي زاده

  بن جنيمالنهر الفائق شرح كنز الدقائق لعمر 

  اهلداية يف شرح بداية املبتدي للمرغيناين

  كتب اخلالف

  ليلى لإلمام أيب يوسفاختالف أيب حنيفة وابن أيب 
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  األسرار للدبوسي

  رؤوس املسائل للزخمشري

  زبدة األحكام يف اختالف األئمة األعالم للَغْزنَوي

  طريقة اخلالف لأُلْْسَْندي

  اللباب يف اجلمع بني السنة و الكتاب للَمْنبرجي

  خمتصر اختالف العلماء للجصاص

  املصفى حلافظ الدين النسفي

  فقه املدللالكتب 

  إعالء السنن لظفر أمحد العثماين

  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين

  الربهان شرح مواهب الرمحن يف مذهب أيب حنيفة للطرابلسي

  تبيني احلقائق للزيلعى

  التحرير يف شرح اجلامع الكبري للَحصريي

  خالصة الدالئل و تنقيح املسائل حلسام الدين الرازي

  شرح خمتصر الطحاوي للجصاص

  فتح القدير البن اهلمام

  الفقه النافع أليب القاسم السمرقندي

  كتاب احلجة على أهل املدينة لإلمام حممد

  اهلداية يف شرح بداية املبتدي للمرغيناين

  كتب الفقه املقارن

  الربهان شرح مواهب الرمحن يف مذهب أيب حنيفة للطرابلسي

  لنافع أليب القاسم السمرقنديالفقه ا

  كتاب احلجة على أهل املدينة لإلمام حممد
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  مام النووي رمحه هللاإلل شرح املهذب جملموعكتاب ا

  كتاب املغين البن قدامة املقدسي

  خمتصر اختالف العلماء للجصاص

  كتب الفتاوى

  جامع الفتاوى للحميدي

  خالصة الفتاوى للُبخاري

  احلامدية البن عابدين الفتاوى ريِة يف تنقيحالعقود الد

  الفتاوى األنقروية لألنقروي

  يتپَ الفتاوى التااترخانية لإلْندر 

  فتاوى الُتُمْراتشي

  الفتاوى اخلريية للرملي

  بن جنيمزين الفتاوى الزينية ل

  الفتاوى العدلية لآليديين

  فتاوى قاضي خان

  اهلند يف ية( جلماعة من العلماءري گالفتاوى اهلندية )العامل

  قرْنية املُْنية للزاهدي

  معني املفيت على جواب املستفيت للُتُمْراتشي

  مهمات املفيت البن كمال اپشا

  على موضوع واحد أو موضوعات قليلة يف الفقه املصنفة الكتب

  اإلسعاف يف أحكام األوقاف للطرابلسي

  حتفة امللوك للرازي

  أُلْسُروَشينكام الصغار لجامع أح

  خالصة الكيداين
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  شرح كتاب النفقات للصدر الشهيد

  غنية املتمِلى يف شرح منية املصِلي للحليب

  فقه امللوك و مفتاح الرِراتج املُرصد على خزانة كتاب اخلراج للرحيب

  كتاب اخلراج لإلمام أيب يوسف

  فكتاب الرد على سري األوزعي لإلمام أيب يوس

  كتاب الشروط الصغري للطحاوي

  أُلْسُروَشينكتاب الفصول ل

  جممع الضماانت للبغدادي

  خمتصر غنية املتمِلى للحليب

ْسَعَفة احلكام على األحكام للُتُمْراتشي   مر

  منحة السلوك يف شرح حتفة امللوك للعيين

  منية املصلى وغنية املبتدي للكاشغري

  عات األايم البن قطلوبغاموجبات األحكام و واق

نامي   نصاب االحتساب للسَّ

  هديِة ابن العماد لُعِباد العرباد للعمادي

  كتب األصول و القواعد والضوابط الفقهية

  بن جنيماألشباه والنظائر لزين 

  للكرخي األصول اليت عليها مدار فروع احلنفية

  أصول البزدوي

  أصول السرخسي

  أصول الشاشي

  أتسيس النظر للدبوسي

  تقدمي األدلة يف أصول الفقه أليب زيد الدبوسي
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  الفرائد البهِية يف القواعد و الفوائد الفقهية البن محزة

  الفصول يف األصول أليب بكر اجلصاص

  جنيم لزين بنالفوائد الزينية يف مذهب احلنفية 

  قرة عني الطالب للبهائي

  بن جنيمقواعد الفقه لزين 

  القواعد الفقهية للربكيت

  جنيم لزين بنلب األصول 

مي   جمامع احلقائق أليب سعيد اخلادر

  )وهي القانون املدين الشرعي يف اململكة العثمانية( جملة األحكام العدلية

  خمتصر املنار البن حبيب

  مرقاة الوصول إىل علم األصول ملوىل خسرو

  صَّْيَمريللمسائل اخلالف يف أصول الفقه 

  املغين للَخِبازي

  املنار حلافظ الدين النسفي

يَكثي   املنتخب يف أصول املذهب )احلسامي( لألْخسر

  ميزان األصول يف نتائج العقول لعالء الدين السمرقندي

  الشروح واحلواشي والتعليقات لألصول والقواعد الفقهية

  إفاضة األنوار يف إضاءة أصول املنار للدهلوي

  إفاضة األنوار على أصول املنار للحصكفي

  أنوار احلَلك على شرح املنار )البن َمَلك( البن احلنبلي

  ملصلح الدين تنوير األذهان والضمائر يف شرح األشباه والنظائر

  جامع األسرار يف شرح املنار للكاكي

  حاشية شرح ابن َمَلك على املنار لعزمى زاده
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َصاريإىل علم األصول لألَ شرح َْسْت الوصول    ْقحر

  شرح القواعد الفقهية ألمحد الزرقا

  شرح خمتصر املنار البن قطلوبغا

  غين يف أصول الفقه للَغْزنَويشرح امل

  غين يف أصول الفقه للقاءاينشرح امل

  َمَلكمنار األنوار البن شرح 

  شرح املنار البن العيين

  لَمنريينة قاسم لالعرف الناسم شرح رسالة العالم

  بن جنيمفتح الغفار بشرح املنار لزين 

  كشف األسرار يف شرح املنار حلافظ الدين النسفي

  كشف األسرار شرح أصول البزدوي لعالء الدين البخاري

  مرآة األصول ملوىل خسرو

  املقنع شرح املغين لقوام الدين الكرماين

  وَزحْلصاريگُ للمنافع الدقائق يف شرح جمامع احلقائق 

  نسمات األسحار على شرح املنار املسمى إبفاضة األنوار البن عابدين

َونْ  ي ْ   نور األنوار شرح املنار للمالجر

  كتب األصول على منهج املتأخرين

  بديع النظام البن الساعايت

  التحرير البن اهلمام

  تنقيح األصول للمحبويب

  للمحبويبالتوضيح يف حِل غوامض التنقيح 

  تيسري التحرير ألمري ابدشاه

  َناريلفَ فصول البدائع يف أصول الشرائع ل
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  الوجيز يف أصول الفقه للكرْرماسيت

  الكتب احلديثة يف أصول الفقه واإلفتاء

  تقي العثماينحملمد اإلفتاء وآدابه أصول 

  لزحيليل أصول الفقه اإلسالمي

  عبد الوهاب خالفل تشريعوخالصة اتريخ ال لم أصول الفقهع

  عبد الكرمي زيدانل الوجيز يف أصول الفقه

  كتاب لغوي فقهي

ْلَبُة الطِلبة   يف اصطالحات الفقهية طر

wdKnx cwifvlv/املصطلحات الفقهية  

dzKvnv‡`i bv‡gi cwifvlv  

wKZv‡ei bv‡gi cwifvlv  

gvmvB‡ji cwifvlv  

všÍ cwifvlvgvmAvjvi weï×Zv I cÖvavb¨Zv msµ  

msµvšÍ cwifvlv  أحوال األراء واألقوال  

msµvšÍ cwifvlv أحوال األحكام  

  فهرس املصادر واملراجع

  أهم كتب املذهب الشافعي

  املالكيأهم كتب املذهب 

  احلنبليأهم كتب املذهب 
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Rvwgqv Bmjvwgqv `viæj Dj~g-XvKv I gviKvRyj eyn~m Avj Bmjvwgqv XvKv 

(AvKei Kg‡cø·)-Gi gynZvwgg, Avjøvgv ZvKx Dmgvbx `v. ev. Gi Ljxdv, 

gydZx w`jvIqvi †nvmvBb mv‡n‡ei  

AwfgZ I `yÔAv 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدان حممدوعلى آله وأصحابه 
 أمجعني، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. وبعد:

ÒwKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPqÓ wjLK Rbve gvIjvbv 

gydZx Rv‡ei †nvmvBb, wkÿK Rvwgqv Kvixwgqv Avivweqv ivgcyiv, XvKv| 

Avjøvn cvK Zuvi Bjg I Avg‡ji g‡a¨ AviI eiKZ `vb Kiæb| AviI 

AwaK cwigv‡b Bj‡g Øx‡bi wL`gZ Kivi ZvIdxK `vb Kiæb| Avgxb| 

wKZvewUi wKQz Ask Avwg †`‡LwQ| gvkvAvjøvn Avgvi Kv‡Q LyeB fv‡jv 

†j‡M‡Q| G wel‡qi Dci Avgv‡`i †`‡ki Zv‡j‡e Bjg‡`i Rb¨ Gi eo 

cÖ‡qvRb wQj| gDQ~d G ¸iæZ¡c~Y© cÖ‡qvRbwU wgUv‡bvi †Póv K‡i‡Qb| 

Zv‡j‡e Bjg‡`i Rb¨ wKZv‡ei cwiPq Rvbv GKvšÍ cÖ‡qvRb| GQvov 

Zv‡j‡e Bj‡g _v‡K AÜ| 

welqwU LyeB ¯úk©KvZi, ZviciI wjLK cwikÖg K‡i‡Qb AmvaviY, hv 

Zuvi wjLv¸‡jv co‡jB ey‡S Av‡m| we‡kl K‡i wKZve I cwifvlv¸‡jvi 

mwVK D”PviY wbY©q eoB KwVb KvR| wZwb h_vmv× ضبط حركات Gi التزام 
K‡i‡Qb| 

Avwg wKZvewU †`Lvi duv‡K duv‡K wKQz ms‡hvRb I ms‡kvabI K‡iwQ| 

AvkvKwi wKZvewU G wel‡qi k~Y¨Zv c~i‡Y eo mnvqK n‡e| `yÔAv Kwi 

Avjøvn cvK wKZvewU‡K Keyj K‡i Av‡jg mgvR I Zvwj‡e Bjg‡`i Rb¨ 

DcKvix evwb‡q †`b, †Zgwbfv‡e wjLK, cvVK I mnvqK mK‡ji bvRv‡Zi 

hixqv evwb‡q †`b| Avgxb| 

(gydZx) w`jvIqvi †nvmvBb 

Lv‡`g, RvwgÔAv Bmjvwgqv `viæj Dj~g, XvKv 

I 

gviKvRyj eyn~m Avj Bmjvwgqv, XvKv 
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(AvKei Kg‡cø·) 

26 igvhvbyj gyeviK, 1436 wnRix 

gyLeÜ 

ÔwKZv‡ei cwiPqÕ welqwU †h KZ RwUj I ¯úk©KvZi GKwU welq Zv 

hw` Avwg G wel‡q Kjg aivi c~‡e© AeMZ _vKZvg, Zvn‡j G wel‡q Kjg 

aiv †Zv `~‡ii K_v mvnmB KiZvg bv| g~jZ G wel‡q Kjg aivi †hvM¨Zv 

Avgvi Kv‡Q wejKzj †bB| Z`ycwi `viæj BdZvq التعرف على الكتب Gi 

welqwU Avgvi Dci Awc©Z nIqvq G wel‡q wewfbœ wKZve gyZvjvÔAv Kivi 

my‡hvM nq Ges gydZx Avãyj gv‡jK mv‡ne ûRy‡ii wewfbœ wjLv Øviv A‡bK 

DcK…Z I Aby‡cÖwiZ nB| 

ˆ`wbK K‡qKwU wKZv‡ei cwiPq gyZvjvÔAv Ges Zv †bvU K‡i ivL‡Z 

ivL‡Z †ek wKQz wKZv‡ei cwiPq Rgv n‡q hvq| Zvwjeyj Bjg I eÜz-

evÜe‡`i Aby‡iv‡a G¸‡jv Avjnvg`ywjjøvn GLb Zv eB AvKv‡i cÖKvwkZ 

n‡q‡Q| 

gydZx gxhvb mv‡n‡ei mv‡_ civgk© 

cvÊywjwcwU cÖ_‡g wb‡q hvB D Í̄v‡` gynZvivg gydZx wghvbyi ingvb `v. 

ev. Gi Kv‡Q| huvi iƒnvbx I † œ̄‡ni `„wó me©`v Avwg Abyfe Kwi| ûRyi LyeB 

gb‡hv‡Mi mv‡_ cy‡iv m~Px Ges K‡qK c„ôv †`L‡jb| †`‡L ej‡jb ÒLyeB 

fv‡jv n‡eÓ, Òevsjv fvlvq Bjgx gq`v‡b GK bZzb ms‡hvRbÓ, ÒG wel‡q 

evsjv fvlvq GKwU eB‡qi LyeB cÖ‡qvRb wQjÓ| Gici wZwb eB‡qi 

ZviZx‡ei e¨vcv‡i wKQz w`Kwb‡`©kbv Ges AviI wKQz wKZv‡ei cwiPq 

ms‡hvR‡bi civgk© w`‡jb| 

GQvov AviI eûevi ûRyi †_‡K mivmwi Ges †gvevB‡j civgk© MÖnY 

Kwi| cwi‡k‡l gydZx wghvb mv‡ne `v. ev. ÔwKZv‡ei cwiPq Rvbvi ¸iæZ¡ 

I cÖ‡qvRbxqZviÕ Dci bvwZ`xN© GKwU f~wgKv wj‡L Avg„Zz¨ K…ZÁkxj 

K‡i‡Qb| 

gydZx Avãyj gv‡jK mv‡n‡ei mv‡_ civgk© 

24 igvhvb 1436 wnRix mKvj mv‡o bqUvq mvÿvZ Kwi we`» 

Av‡j‡g `xb gydZx Avãyj gv‡jK mv‡ne ûRy‡ii mv‡_, ZLb wZwb nhiZcyi 

BÔwZKv‡d wQ‡jb| `xN© GK N›Uv ch©šÍ G wel‡q ûRyi †_‡K wewfbœ civgk© 
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†bB| ûRyi cy‡iv m~Px †`‡L ej‡jb ÒwelqwU LyeB ¸iæZ¡c~Y© Ges 

¯úk©KvZiÓ| ûRyi eB‡qi ïiæ‡Z †ek K‡qK c„ôv co‡jb AZci †gŠwLK 

I wjLwbi gva¨‡g mywPwšÍZ †ek wKQz ms‡hvRb I ms‡kvab g~jK civgk© 

w`‡jb| PviwU wk‡ivbvg ¯̂xq †cwÝj Øviv wbR n‡¯Í wj‡L w`‡jb Ges 

G¸‡jvi Aax‡b wK wK wKZve Avm‡Z cv‡i ZvI K‡qKwU wj‡L w`‡jb| 

ûRy‡ii †`Iqv wk‡ivbvg¸‡jv n‡”Q:  

"كتب اندر الرواية" كتب اجلوامع يف الفقه )ظاهر الرواية، اندر الرواية، فتاوى و 
 واقعات" "كتب الفقه املقارن" "كتب الفقه املدلل".

K‡qKwU wKZv‡ei e¨vcv‡i ej‡jb GwU GLv‡b bv n‡q Ab¨ RvqMvq 

n‡j fv‡jv nq, ZvI wj‡L w`‡jb Ges gvK© K‡i w`‡jb| 

`yÔAv I bmxnZg~jK evYx PvBjvg, ûRyi ej‡jb Avwg cÖ_g †_‡KB 

†Kv‡bv eB‡q evYx †`Bbv, Z‡e f~wgKv wjLZvg, Dm~j gyZvweK Pjvi Kvi‡Y 

ZvI GLb wjwLbv| ZvB Ge¨vcv‡i Avwg gvÕh~i| Z‡e gydZx w`jvIqvi 

mv‡ne‡K †`Lv‡Z cv‡ib| 

gydZx w`jvIqvi mv‡n‡ei mv‡_ civgk© 

26 igvhvb mKvj mv‡o AvUUvq wgmevn mv‡ne‡K wb‡q P‡j hvB gydZx 

w`jvIqvi mv‡n‡ei Kv‡Q| ûRyi ZLb AvKei Kg‡cø· Rv‡g gmwR‡` 

BwZKv‡d wQ‡jb| ûRyi cy‡iv m~Px Ges eB‡qi wewfbœ RvqMv †_‡K K‡qK 

c„ôv co‡jb| cÖvq `yÔN›Uv e¨vcx ûRyi †_‡K civgk© I w`Kwb‡`k©bv g~jK 

civgk© MÖnY Kwi| ûRyi Avj Avkevn Iqvb bvhvB‡ii kiv‡ni g‡a¨ wb‡Ri 

kivnwUi bvgI wj‡L †`b Ges Avj Avkevn Iqvb bvRvB‡ii gvLZ~Z 

wZbwU kiv‡ni bvg wj‡L †`b, †h¸‡jvi d‡UvKwc Zuvi Kv‡Q we`¨gvb 

Av‡Q| †m¸‡jv wZwb kvBLyj Bmjvg gydZx ZvKx Dmgvbx `v. ev. Gi KvQ 

†_‡K msMÖn K‡ib| cwi‡k‡l evYxI cÖ`vb K‡ib| 

gydZx Avãyjøvn Avj gvÔm~g mv‡n‡ei civgk© 

gydZx Avãyj gv‡jK mv‡n‡ei my‡hvM¨ kvMwi`, gvwjevM Rvwgqvi 

dZIqv wefv‡Mi mnKvix gydZx, eÜzei gydZx Avãyjøvn Avj gvÔm~g 

mv‡neI mywPwšÍZ civgk© cÖ`vb K‡i‡Qb Ges ÔwKZv‡ei cwiPq Rvbvi c_ 

I c×wZÕi Dci w`Kwb‡`k©bvg~jK wjLv w`‡q K…ZÁkxj K‡i‡Qb| 
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Ggwbfv‡e 1435-36 wnRixi Rvwgqv Kvixwgqv ivgcyivi `viæj 

BdZvi wØZxq e‡l©i QvÎ nvexe, BbwRgvg, Avey Rvdi, kIKZ, hyevBi I  

gyCbyÏxbmn AviI A‡b‡Ki KvQ †_‡K wewfbœfv‡e mn‡hvwMZv †c‡qwQ| 

eÿgvb eB‡q nvbvdx gvhnv‡ei 181wU wdKn, dZIqv, Dm~‡j wdKn 

wKZv‡ei cwiPq wjL‡Ki mswÿß Rxebxmn Zz‡j aivi cÖqvm †c‡qwQ| 

MÖ‡š’i †k‡li w`‡K nvbvdx gvhnv‡ei wKZvevw`‡Z e¨eüZ KwZcq 

cÖ‡qvRbxq wdKnx cwifvlvi cwiPqI eY©bv Kiv n‡q‡Q| 

eBwUi ZviZxe Gfv‡e †`Iqv n‡q‡Q †h, cÖ_‡g Zvmbx‡di ZviZxe 

Abymv‡i hvIqvwniæi wiIqvqv‡Zi Qq wKZv‡ei cwiPq Avbv n‡q‡Q| Gici 

Ab¨vb¨ wKZv‡ei ZviZx‡ei †ÿ‡Î Djvgv‡q wKiv‡gi civgk© I cvVK‡`i 

wKZv‡ei bvg Luy‡R †ei Kivi myweav‡_© حروف هجاء Gi ZviZxe Aej¤b̂ 

Kiv n‡q‡Q| hvi d‡j †`Lv hv‡e †h, cÖwm× wKZvewU c‡i P‡j †M‡Q Ges 

AcÖwm× wKZvewU Av‡M P‡j G‡m‡Q| Avevi †h wKZve Av‡M Zvmbxd Kiv 

n‡q‡Q †mwU c‡i P‡j †M‡Q Ges †hwU c‡i Zvmbxd Kiv n‡q‡Q †mwU Av‡M 

P‡j G‡m‡Q| KLbI KLbI GgbI n‡q‡Q †h, خمطوطة wU Av‡M P‡j G‡m‡Q 

Ges مطبوعة wU c‡i P‡j †M‡Q| †hB gymvwbœ‡di bvg GKvwaKevi G‡m‡Q, 

Zuvi Rxebx cÖ_gevi Avbv n‡q‡Q, c‡iievi .... `ªóe¨ w`‡q †`Iqv n‡q‡Q| 

eB‡qi †k‡l فهرس املصادر واملراجع mshy³ Kiv n‡q‡Q| 

eÿgvb MÖš’wU mswkøó wel‡q evsjv fvlvq GKwU bZzb ms‡hvRb| ZvB 

G‡K AviI wKfv‡e wbfz©j, weï×, ïåmy›`i I Z_¨ mg„× Kiv hvq, 

Ge¨vcv‡i cvVKe„‡›`i Kv‡Q wbôvi mv‡_ civgk© cÖ`v‡bi webxZ Aby‡iva 

iBj| HKvwšÍK civgk© †c‡j cieZ©x ms¯‹i‡Y Zv ms‡hvRb Kivi cÖZ¨vkv 

e¨³ KiwQ| G‡Z fzjÎæwU nIqvUvB ¯̂vfvweK, bv nIqv A¯̂vfvweK| hZ 

fzj mKj fz‡ji wbmeZ kqZv‡bi w`‡K Ges mKj Lv‡qi I fv‡jvi 

wbmeZ gnvb Avjøvni w`‡K| MÖš’wU Avn‡j Bjg I Zvwjeyj Bjg‡`i nv‡Z 

Zz‡j †`Iqv ch©šÍ hviv Avgv‡K †hfv‡e mn‡hvwMZv K‡i‡Qb, Avjøvn iveŸyj 

Avjvgxb Zuv‡`i cÖ‡Z¨K‡K Avcb Avcb f~wgKv Abyhvqx DËg wewbgq `vb 

Kiæb| cwi‡k‡l MÖš’wU‡K †hb Avjøvn ZvÔAvjv m‡e©v”P gvKeywjqvZ `vb 

K‡ib Ges ciKv‡j bvRv‡Zi Imxjv evwb‡q †`b| Avgxb, Qz¤§v Avgxb\ 

gynv¤§v` Rv‡ei †nvmvBb 
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Rvwgqv Kvixwgqv Avivweqv ivgcyiv-XvKv 

27 kvIqvj, 1436 wnRix 

13 AvMó, 2015 Cmvqx 

 

 

f~wgKv 

 

[wKZv‡ei cwiPq Rvbvi ¸iæZ¡ I cÖ‡qvRbxqZv] 

gydZx wghvbyi ingvb mvC` 

kv‡qL hvKvwiqv BmjvwgK wimvP© †m›Uvi, XvKv| 

  

 َكررمي: َأمَّا بَعد....ََنَمُده َو ُنَصلِري َعَلى َرُسولره ال

Avjøvn iveŸyj Avjvgxb KziAv‡b Kvix‡g Bikv` K‡ib1:  نْ  ُكلِر فَ َلْواَل نَ َفَر مر
ينر  ُهوا يفر الدِر ُهْم طَائرَفٌة لريَ تَ َفقَّ ن ْ  GB Avqv‡Z cÖ‡Z¨KwU †Mv‡Îi wKQz msL¨K فرْرَقٍة مر

†jvK‡K ÔZvdv°zn wdÏxbÕ Z_v Øxbx Bj‡g `ÿZv, cvi`kx©Zv I MfxiZv 

AR©‡bi Rb¨ DØy× K‡i‡Qb| Avi ÔZvdv°zn wdÏxbÕ AR©b nq `yÔwRwb‡mi 

mgwói gva¨‡g| GK. wKZve (MÖš’)| `yB. wiRvj (wkÿv¸iæ)| hy‡M hy‡M 

Avjøvn ZvÔAvjv gvby‡li wn`vqv‡Zi R‡b¨I GB `yÔwU aviv Ae¨vnZ 

†i‡L‡Qb| GKwU wKZveyjøvn, wØZxqwU wiRvjyjøvn| †hgwbfv‡e ïay 

wKZveyj øvn wn`vqv‡Zi Rb¨ h‡_ó bq, †Zgwbfv‡e ïay wiRvjyjøvnI 

wn`v‡q‡Zi Rb¨ h‡_ó bq; eis mwVK wn`vqv‡Zi Rb¨ DfqwUB Riæix| 

Z`ªƒcfv‡e ÔZvdv°zn wdÏxbÕ AR©b Ki‡Z n‡jI wKZve Ges wiRvj DfqwU 

Avek¨Kxq| wkÿv¸iæ Qvov ïay wKZve Aa¨qb Ki‡j ÔZvdv°zn wdÏxbÕ 

AR©b †Zv n‡eBbv eis †Mvgivn n‡q hvIqvi mg~nm¤¢vebv i‡q‡Q| 

                                                 
1
 . m~iv ZvIev, AvqvZ bs 122| 
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wewkó dKxn Avjøvgv kv‡Zex in. ¯̂xq ÔAvj gyIqvdvKvZÕ wKZv‡e 

wj‡Lb:2 

ي  ْيدر ُُه ِبَر ، َوَصاَرْت َمَفاحتر ، ُثَّ انْ تَ َقَل إرىَل اْلُكُتبر "إرنَّ اْلعرْلَم َكاَن يفر ُصُدورر الرِرَجالر
."  الرِرَجالر

ÒBjg msiwÿZ wQj weØvb gbxlx‡`i e‡ÿ| AZci Zv‡`i eÿ †_‡K 

’̄vbvšÍwiZ n‡q‡Q wKZv‡ei cvZvq; Z‡e Gi Pvwe i‡q †M‡Q †mB gnvb 

gbxlx‡`i-B nv‡ZÓ| 

Avjøvgv Be‡b nvRvi gv°x in.‡K wRÁvmv K‡iv n‡jv †h, GK e¨w³ 

D Í̄v` Qvov GKvKx wdK‡ni wKZve gyZvjvÔAv K‡i Bj‡g wdK‡n `ÿZv 

AR©b K‡i‡Q, G e¨w³i Rb¨ dZIqv †`Iqv Rv‡qh n‡e wK bv? 

wZwb Reve w`‡jb, 

اهل ال يدري مايقول، بل الذي أيخذ جالجيوز اه االفتاء بوجه من الوجوه النه عا مي 
  العلم عن املشايخ املعتربين ال جيوزله أن يفيت من كتاب والمن كتابني.....

GB e¨w³i Rb¨ †Kv‡bv Ae¯’v‡ZB dZIqv †`Iqv Rv‡qh n‡ebv| eis 

†h e¨w³ wbf©i‡hvM¨ D Í̄v‡`i ZË¡veav‡b †_‡K Bjg wdKn AR©b K‡i‡Q, 

Zvi R‡b¨I †mªd ỳÔGK wKZve †`‡L dZIqv †`Iqv Rv‡qh †bB3| 

Gme Dw³ †_‡K my¯úó cÖZxqgvb nq †h, †Kv‡bv wKZve †_‡K DcK…Z 

nIqvi Rb¨ D Í̄v` I wkÿv¸iæi civgk© Ges w`K wb‡`k©bv Abyhvqx 

gyZvjvÔAv ev Aa¨qb Ki‡Z n‡e| 

†Kv‡bv wKZve †_‡K h_vh_ Bw Í̄dv`vi Rb¨ wKZv‡ei cwiPq Z_v 

wKZvewUi bvg I Av‡jvP¨ welq Ges gymvwbœ‡di cwiPq, wKZv‡ei ZviZxe 

I web¨vmc×wZ, gvbnvR-Dmj~e I wjLb c×wZ m¤ú‡K© AewnZ nIqv LyeB 

Riæix| AvRKvj Gme wel‡q D`vmxbZv GZ †ewk †e‡o‡Q †h, Zvwj‡e 

Bjg c~Y© GK eQi GKwU wKZv‡ei mvnP‡h© _vKvi ciI wKZv‡ei e¨vcv‡i 

                                                 
2
 . Avj gyIqvdvKvZ 1/140, `viæ Be‡b Avd&dvb 1417 wn.| 

3
 . kiû DKyw` imwgj gydZx, c„. 57| 
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GZUzKz Rvbvïbv _v‡K bv †h, Gi wjL‡Ki bvg wK? GwU wK gZ‡bi wKZve 

bv kiv‡ni wKZve? Gi mv‡_ mshy³ nvwkqvwU Kvi wjLv? GKvwaK nvwkqv 

_vK‡j †Kvb&wU Kvi Ges †Kvb&wU †Kvb gv‡bi? wKZv‡ei gvbnvR I wjLb 

c×wZ wK? wKZvewU Kq L‡Êi? gvb-gh©v`v Ges Gi ¸iæZ¡-cÖ‡qvRbxqZv 

KZUzKz?  ZvQvov wKZve m¤ú‡K© GUvI Rvb‡Z n‡e †h, d‡Zvqv †`qvi 

†ÿ‡Î wKZvewU wbf©i‡hvM¨ wK-bv? wjLK †Kvb ZveKvi dKxn? Gi g‡Zi 

mv‡_ Ab¨ wKZv‡ei gZwe‡iva †`Lv w`‡j †KvbwUi Dci d‡Zvqv †`qv n‡e? 

d‡Zvqvi evK¨ cÖ‡qv‡Mi †ÿ‡Î †Kvb wjL‡Ki †Kvb bxwZgvjv? Gme welq 

ÁvZe¨ nIqv GKRb gydwZi Rb¨ LyeB Riæix| cwiw ’̄wZ GZUvB gvivZ¥K 

AvKvi aviY K‡i‡Q †h, Gme welq Rvbvi †Kv‡bv cÖ‡qvRbxqZv Av‡Q wK 

bv, ZvI Abyfe Kiv nqbv| hvi d‡j eZ©gv‡b ÔZvLvm&my‡miÕ g‡a¨ G 

welqwU‡K   الفتاويالفقه و  كتبالتعرف علي  bv‡g wm‡jev‡mi AšÍf©~³ K‡i Gme 

wel‡q cÖ‡qvRbxqZvi Abyfe m„wó K‡i Zv D Í̄v‡`i †bMivbx‡Z wKsev `i‡mi 

gva¨‡g cvV`vb Kiv n‡”Q| 

wKZv‡ei cwiPq Rvbvi ¸iæZ¡ I cÖ‡qvRbxqZv m¤ú‡K© nvRx Ljxdv in. 

e‡jb: 

الخيفى على أحد أن من أهم العلوم علم أحوال الكتب، فإنه أول مرحلة من مراحل 
اليعلم ما أِلف من الكتب يف أي موضوع كان يطول عليه أمد حبثه البحث والتنقيب، ومن 

بدون أن حيصل منه على طائل، و علم موضوعات العلوم من أنفع الوسائل وأجداها، ألن 
 من يعرف املوضوع إمجاال حتصل عنده البصرية.

ÒG K_vwU Kv‡iv wbKU †Mvcb bq †h, wKZv‡ei cwiPq Rvbv AZ¨šÍ 

¸iæZ¡c~Y© GKwU welq| †Kbbv, †Kv‡bv wel‡q covïbv, M‡elYv I AbymÜvb 

Ki‡Z n‡j Av‡M wKZve I wKZv‡ei welqe ‘̄ m¤ú‡K© mg¨K aviYv _vKv 

Riæix| †h e¨w³ wKZv‡ei welqe ‘̄ m¤ú‡K© AeMZ bq, Zvi Rb¨ †Kv‡bv 

wKZve `xN©Kvj covïbv Kiv m‡Ë¡I djcÖmy nqbv| GQvov †Kv‡bv Bj‡gi 

welqe ‘̄ Rvbv H Bjg AR©‡bi Rb¨ LyeB mnvqK nq| †Kbbv, †h e¨w³ 

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#21 

ms‡ÿ‡c welqe ‘̄ †R‡b wb‡e, Zvi Rb¨ we Í̄vwiZ Bjg AR©b mnR mva¨ 

n‡q hv‡eÓ4| 

mvwq¨` wknveyÏxb  اجلسيب املرعشي النجفي  in.  رسالة كشف"
 :wKZv‡e e‡jb الظنون"

إن من أهم ما يعيش املستفيد ويريح قلبه ولبه؛ معرفة مؤلف الكتاب، والعلم بناسقه 
ومرصفه، ومن ُث ترى أهنم عِدوها من الرؤوس الثمانية، وقالوا: إن املتعلم يف مبادئ أمره 

 ه لقبول كلماته.إن عرف الناسق اسرتاح خاطره وهتيأ ضمري 

ÒwKZve †_‡K Bw Í̄dv`vi Rb¨ †hme wel‡qi e¨vcv‡i AeMwZ jvf Kiv 

cvV‡Ki Rb¨ LyeB ¸iæZ¡c~Y© Ges AšÍ‡ii Rb¨ cÖkvwšÍ`vqK, Zb¥‡a¨ Ab¨Zg 

n‡”Q wjL‡Ki Rxebx Ges wKZv‡ei ZviZxe I web¨vm m¤ú‡K© mg¨K Ávb 

jvf Kiv| GKvi‡YB Avn‡j Bjg I gbxlxMY G‡K مانيةالرؤوس الث  ÔAó 

g~jbxwZÕi g‡a¨ AšÍf©y³ K‡i‡Qb| Zuviv e‡jb, †Kv‡bv Zvwjeyj Bjg 

cÖ_‡gB hLb wKZv‡ei ZviZxe, web¨vm I wjLb c×wZ m¤ú‡K© AeMwZ jvf 

Ki‡e, ZLb Zvi gb I ü`q cwiZ…wß jvf Ki‡e Ges AšÍi D³ wKZve 

†_‡K Bw Í̄dv`vi Rb¨ m`v cÖ¯‘Z _vK‡eÓ5| 

wdKn-dvZIqv, Dm~‡j wdKn Ges KvIqvB`yj wdK‡ni Dc‡i nvbvdx 

gvhnv‡ei c~e©eZx© I cieZx© dzKvnvMY AmsL¨ wKZve cÖYqb K‡i‡Qb| 

Zb¥‡a¨ eû wKZve wewfbœ gvKZvev †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q, Avevi KwZcq 

wKZve GLbI cvÊywjwc AvKv‡iB i‡q †M‡Q, Avevi KwZcq wKZv‡ei †mªd 

bvg ïbv hvq wKš‘ wKZve cvIqv hvqbv| wdK‡n nvbvdxi wKZvevw` Bgvg 

Avey nvbxdvi †R¨ôwkl¨‡`i hyM †_‡K msKjb ïiæ n‡q‡Q| wKQz wKZve 

Ggb Av‡Q †h¸‡jv‡Z wdK‡ni mKj Aa¨vq mwbœe× n‡q‡Q, wKQz wKZve 

Ggb Av‡Q †h¸‡jv‡K †mªd mywbw`©ó wel‡qi Dci msKjb Kiv n‡q‡Q, 

†Kv‡bv wKZv‡e †mªd gvmAvjv eY©bv Kiv n‡q‡Q, †Kv‡bv BLwZjvd ev `jxj 

D‡jøL Kiv nqwb| †Kv‡bv wKZve GgbI Av‡Q †h¸‡jv‡Z mswÿßfv‡e 

                                                 
4
 . Kvkdzh hyb~b 1/16| 

5
 رسالة ملحقة بكشف الظنون ص/۱ . 
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BLwZjvd I `jxj D‡jøL Kiv n‡q‡Q| Avevi A‡bK wKZv‡e gvmAvjv, 

BLwZjvd, `jxj, gybvKvkv ¯̂we Í̄v‡i Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| 

wdKn I dv‡Zvqvi Zvwjeyj Bjg I Avn‡j Bjg‡`i Rb¨ †Kv‡bv 

wKZve †_‡K Bw Í̄dv`v AR©‡bi c~‡e© wKZv‡ei cwic~Y© cwiPq Rvbv LyeB 

Riæix| Avgvi † œ̄‡ni QvÎ Rvwgqv Kvixwgqv Avivweqv ivgcyivi my‡hvM¨ 

gynvwÏm I `viæj BdZvi wR¤§v`vi gvIjvbv gydZx gynv¤§v` Rv‡ei †nvmvBb 

eÿgvb eB‡qi cvÊywjwcwU Avgv‡K K‡qKevi †`wL‡q‡Qb| e¨ Í̄Zvi Kvi‡Y 

Avwg cy‡iv eB co‡Z cvwiwb, †ek K‡qK c„ôv †`‡LwQ Ges gvb-m¤§Z 

Kivi Rb¨ wewfbœ civgk© w`‡qwQ| hv wZwb Avg‡jI wb‡q‡Qb| 

Avgvi hÏyi aviYv, wKZv‡ei cwiPq Rvbvi e¨vcv‡i GB eBwU 

ZvLvm&my‡mi QvÎ-wkÿK mn mK‡ji Rb¨ A‡bK eo mnvqK n‡e| Avjøvn 

ZvÔAvjv eBwU‡K m‡e©v”P gvKe~wjqvZ `vb Kiæb Ges Gi wjLK‡K Bjg I 

Avg‡j AviI DbœwZ `vb Kiæb| Gi mv‡_ mswkøó mKj‡K Rvhv‡q Lv‡qi 

`vb Kiæb| Avgxb, Bqv iveŸvj Avjvgxb| 
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wKZv‡ei cwiPq Rvbvi c_ I c×wZ 

gydZx Avãyjøvn Avj gvÔm~g 

Rvwgqv kviBq¨vn gvwjevM, XvKv 

 

احلمد هلل رب العاملني والصلوة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني وعلى آله 
 .....وأصحابه أمجعني، أما بعد

wKZv‡ei cwiPq Rvbv AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© GKwU welq| wKZv‡ei cwiPq 

Rvbv _vK‡j wKZve †_‡K افادة I استفادة AR©b LyeB mnR nq| †Kv‡bv 

wKZv‡ei cwiPq Rvbvi c_ I c×wZ n‡jv, D³ wKZve m¤ú‡K© wb¤œewY©Z 

`kwU c‡q›U m¤ú‡K© AeMwZ jvf Kiv| 

1| mwVKfv‡e wKZv‡ei c~Y©v½ bvg m¤ú‡K© AeMwZ jvf Kiv| GwU 

GKwU ¸iæZ¡c~Y© welq| †Kbbv, bvg ØvivB A‡bK mgq wKZv‡ei موضوع Ges 

msKj‡bi D‡Ïk¨ m¤ú‡K© AewnZ nIqv hvq| Avi Zv Rvbv hvq wKZv‡ei 

Kfvi †cBR, wKsev wjLK I cÖKvk‡Ki f~wgKv BZ¨vw` Aa¨qb Kiv Øviv| 

2| gymvwbœ‡di Rxebx Z_v Zuvi Rb¥, g„Zz¨ I Bjgx wL`gvZ m¤ú‡K© 

mg¨K AeMwZ jvf Kiv| GwU AR©b Kiv hvq gymvwbœdxb‡`i Rxebx msµvšÍ 

msKwjZ wKZve Aa¨qb Øviv| †hgb, G msµvšÍ K‡qKwU wKZve n‡”Q: 
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امي الكتب والفنون" و"األعالم" و"اجلواهراملضيئة يف طبقات "كشف الظنون عن أس
احلنفية" والفوائد البهية" و"األمثار اجلنية يف تراجم احلنفية" و"الطبقات السنية يف تراجم 

 احلنفية"

3| wjL‡Ki gvb-gh©v` Ges Zuvi m¤ú‡K© gbxlx‡`i cÖksmbxq Dw³ 

m¤ú‡K© aviYv jvf Kiv| 

4| wKZv‡ei ¸iæZ¡ I D‡Ïk¨ m¤ú‡K© AeMwZ jvf Kiv| G `yÔwU AR©b 

Kiv hvq wKZv‡ei تقاريظ wKsev كتب الرتاجم والطبقات Aa¨qb Øviv| 

5| wKZv‡ei wjLb c×wZ m¤ú‡K© AeMwZ jvf Kiv| wjLb c×wZ 

m¤ú‡K© AeMwZ _vK‡j wKZve †_‡K استفادة AR©b Avmvb nq| GwU Rvbv 

hvq wKZv‡ei gyKvÏvgv I m~Px Aa¨qb Øviv| 

6| wKZve †_‡K استفادة AR©‡bi c×wZ m¤ú‡K© AeMwZ jvf Kiv| 

wKZv‡ei ZviZxe, LÊ, Aa¨vq I ev‡ei web¨vm m¤ú‡K© aviYv jvf Kiv| 

†Kbbv, G e¨vcv‡i gymvwbœdxb‡`i Av`Z I ¯̂fve GK bq| 

7| wKZv‡ei mv‡_ Ab¨ †Kv‡bv wKZve, kivn ev nvwkqv mshy³ Av‡Q 

wKbv? _vK‡j Kvi wjLv? GKvwaK wKZve, kivn ev nvwkqv _vK‡j †Kvb&wU 

Kvi Ges †Kvb&wU †Kvb gv‡bi? cÖf…wZ wel‡q AeMwZ jvf Kiv| 

8| wKZvewU †KD ZvnKxK, ZvLixR K‡i‡Q wK bv? K‡i _vK‡j †K 

K‡i‡Qb? Gm¤ú‡K© AeMwZ jvf Kiv| 

9| wKZvewU wdKn, Dm~‡j wdKn, wdK‡n gy`vjøvj, wdK‡n gyKvwib, 

wdK‡n gvmvBj, dvZvIqv A_©vr wK m¤ú‡K©? G e¨vcv‡i AewnZ nIqv| 

10| cÖKvkK I cÖKvkKvj m¤ú‡K© AeMwZ jvf Kiv| †Kvb& cÖKvkbv ev 

†Kvb& gvKZvevi bymLv †kÖô I DËg Zv m¤ú‡K© AeMwZ jvf Kiv| 

†Kv‡bv wKZv‡ei e¨vcv‡i DcwiD³ `kwU welq Rvbv‡K wKZv‡ei 

cwiPq Rvbv e‡j| Gme welq Rvbvi Øviv wKZv‡ei mvwe©K e¨vcv‡i mg¨K 

aviYv m„wó nq, hvi d‡j افادة I استفادة AR©b LyeB mnR I djcÖmy nq| 

 وما توفيقي إال ابهلل
 

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cÖ_g Aa¨vq 

 كتب ظاهر الرواية
 

 ه (١٨٩املبسوط )األصل( لإلمام حممد بن احلسن رح )ت 
1| wKZv‡ei bvg : Avj gvem~Z| 

wjLK : Bgvg gynv¤§v` in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v`, wcZvi bvg nvmvb, `v`vi bvg 

dviKv`, KzwbqvZ Avey Avãyjøvn, wbmewZ bvg kvBevbx, eby kvBevb †Mv‡Îi 

w`‡K wbmeZ K‡i kvBevbx ejv nq| wdKn I Dm~‡j wdK‡ni Bgvg wQ‡jb| 

Bgvg Avey nvbxdv in. Gi Bjg Zuvi gva¨‡g me©vwaK cÖPvi cÖmvi jvf 

K‡i‡Q| Bgvg kvwdC in. Zuvi m¤ú‡K© e‡jb: 

 لو اشاء أن أقول نزل القرآن بلغة حممد بن احلسن لقلت، لفصاحته.
LZxe evM`v`x in. Zuvi m¤ú‡K© e‡j‡Qb: إمام أهل الرأي wZwb wdKn I 

Dm~‡j wdKn m¤ú‡K© eû MÖš’ iPbv K‡i‡Qb| Rb¥: wZwb 131 wnRix 
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gyZvweK 748 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 189 wnRix gyZvweK 

804 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib6| 

wKZve cwiwPwZ: 

ÔAvj gvem~ZÕ Bgvg gynv¤§v` in. iwPZ nvbvdx gvhnv‡ei hvwniæi 

wiIqvqv‡Zi cÖwm× Qq wKZv‡ei cÖ_g wKZve| wjLK G‡Z cÖvq `k nvRvi 

gvmvwqj m‡bœ‡ewkZ K‡i‡Qb7| 

GwU Bgvg gynv¤§v` in.-Gi mev©waK ¸iæZ¡c~Y© Ges me© †kÖô MÖš’; eis 

G‡K wdK‡n nvbvdxi wek¦‡Kvl ejv hvq| GB wKZve gyZvjvÔAv Kivi Øviv 

Bgvg gynv¤§v` in. †Kgb Bj‡gi AwaKvix wQ‡jb, Zvi wKQzUv Av›`vR nq| 

wZwb GB wKZv‡ei cÖ‡Z¨KwU eve‡K c„_K c„_K Zvmbxd K‡i‡Qb Ges 

¯̂Zš¿ bvg w`‡q‡Qb| †hgb wKZveym mvjvZ, wKZveyh hvKvZ, wKZveyj eyq~ 

BZ¨vw`| AZci me¸‡jv‡K GKÎ K‡i wKZveyj Avmj bv‡g bvgKiY 

K‡i‡Qb| Avi G‡K gvem~ZI ejv nq| wdK‡ni wKZvevw`‡Z   قال حممد يف
 |¨Øviv gvem~‡Zi Gme eveB D‡Ïk قال حممد يف كتاب الصالة ev كتاب البيوع

Gi e¨vcv‡i GKwU NUbvI cÖwm× Av‡Q †h, GK L„óvb GB wKZve 

Aa¨qb K‡i gymjgvb n‡q Gfv‡e Zvi Abyf~wZ e¨³ K‡i‡Q †h, 

 "هذا كتاب حممدكم األصغر، فكيف كتاب حممدكم األكرب؟"
A_©vr, †Zvgv‡`i †QvU gynv¤§v‡`i wKZve hw` Ggb nq, Zvn‡j 

†Zvgv‡`i eo gynv¤§v` mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjøv‡gi wKZve †Kgb n‡e?8 

gvem~‡Zi K‡q‡KwU bymLv i‡q‡Q| Zb¥‡a¨ Avey myjvBgvb R~hvRvbxi 

bymLvwU me©vwaK cÖwm×| A‡b‡KB gvem~‡Zi kivn wj‡L‡Qb| Zb¥‡a¨ 

kvqLyj Bmjvg eKi LyIqvnvihv`vn, Zuvi kivn‡K Ôeo gvem~ZÕ ejv nq| 

kvgmyj AvB¤§v ûjIqvbx in.I gvem~‡Zi kivn wj‡L‡Qb9| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

                                                 
6
 . Avj we`vqv Iqvb wbnvqv 10/202, Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 163, Avj RvIqvwniæj 

gywhq¨vn 2/42, wjmvbyj wghvb 5/121| 

7
 . eyj~¸j Avgvbx wjj KvIQvix, c„. 61| 

8
 . gyKvÏvgv gvem~Z, 1/4| 

9
 . Avc dZIqv †KB‡m †`u c„. 40| 
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G cÖm‡½ Bgvg gynv¤§v` wb‡RB wKZv‡ei gyKvÏvgvq wj‡Lb: 

قد بِينت لكم َقول أيب حنيَفة َوأيب ُيوُسف َوقَ ْويلر َوَما مل يكن فريهر اْختراَلف فَ ُهَو قَ ْولَنا 
يًعا  .مجَر

A_©vr, G wKZv‡e wZwb Bgvg Avey nvbxdv, Bgvg Avey BDmyd I wb‡Ri 

AwfgZ‡K e¨³ K‡i‡Qb| Ab¨vb¨ gvhnv‡ei Bgvg‡`i AwfgZ AwaKvsk 

RvqMvB D‡jøL K‡ibwb| Avi †hme gvmAvjvq †Kv‡bv BLwZjvd eY©bv 

K‡ibwb, Zvi A_© n‡”Q †m e¨vcv‡i Bgvg Avey nvbxdv, Bgvg Avey &BDmyd I 

Bgvg gynv¤§v` GKgZ †cvlY K‡ib10| 

AwaKvsk †ÿ‡Î `jxj cÖgvY †ck K‡ibwb, Z‡e gv‡S g‡a¨ `yÕGKwU 

`jxj †ck K‡i‡Qb| G e¨vcv‡i Avjøvgv hvwn` KvIQvix in. e‡jb:11 

سرد األدلة حيث تكون األحاديث الدالة على املسائل مبتناول مجهور الفقهاء "ال ي
 من أهل طبقته، وإمنا يسردها يف مسائل رمبا تعزب أدلتها عن علمهم"

Ò†hme gvmAvjvq dzKvnv‡q wKivg nv`x‡mi Av‡jv‡K `jxj cÖgvY †ck 

K‡i‡Qb, †mme gvmAvjvq wZwb `jxj cÖgvY †ck K‡ibwb| Avi †hme 

gvmAvjvq dzKvnv‡q wKivg `jxj cÖgvY †ck K‡ibwb †mme gvmAvjvq 

wZwb `jxj cÖgvY †ck K‡i‡Qb|Ó 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei ¸iæZ¡ Acwimxg| Avn‡j Bjg‡`i Rb¨ gvmAvjv gyL Í̄ 

Kiv, eY©bv Kiv Ges Aa¨q‡bi †ÿ‡Î GwU AZ¨šÍ GKwU PgrKvi wKZve12| 

Avjøvgv mvivLmx in. e‡jb:13 

 "حفظه من األمور املطلوب توافرها فيمن حيق له االجتهاد يف املذهب."
ÒgyRZvwn` wdj gvhnv‡ei Rb¨ GB wKZv‡ei ¸iæZ¡c~Y© welqmg~n 

cwic~Y©iƒ‡c gyL Í̄ Kiv Acwinvh©Ó| 

                                                 
10

 . Avj gvem~Z, c„. 1/27| 

11
 . eyj~¸j Avgvbx wjj KvIQvix, c„. 61| 

12
 . gyKvÏvgv ZvnKxKzû wjAvwej Iqvdv, c„. 12| 

13
 . kiû Av`vwej Kvhx wj m`wik knx`, 1/189-190| 
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wKZvewU 5 L‡Ê Aveyj Iqvdv AvdMvbxi ZvnKxKmn cÖ_‡g  جلنة إحياء
القرآن والعلوم  إدارة K cÖKvwkZ n‡q‡Q, cieZ©x‡Z Kwc K‡i‡_† املعارف النعمانية
 KI‡_† عامل الكتب .KivPx cÖKvk K‡i‡Q14| 1410 wn. 1990 C اإلسالمية

cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 ه (١٨٩)ت  رححممد بن احلسن اجلامع الصغري لإلمام 
2| wKZv‡ei bvg t Avj RvwgDm mMxi| 

wjLK : Bgvg gynv¤§v` in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

صل( لإلمام حممد بن احلسن رحاملبسوط )األ  `ªóe¨| 

wKZve cwiwPwZ: 

ÔAvj RvwgDm mvMxiÕ Bgvg gynv¤§v` in. iwPZ nvbvdx gvhnv‡ei 

hvwniæi wiIqvqv‡Zi cÖwm× Qq wKZv‡ei wØZxq wKZve| G‡K Bgvg 

gynv¤§v` in. gvem~‡Zi ci wj‡L‡Qb15| Bgvg gynv¤§v` in. hLb gvem~‡Zi 

Zvmbxd †kl Ki‡jb, ZLb Bgvg Avey BDmyd Bgvg gynv¤§v` in.‡K Ggb 

GKwU wKZve msKjb Ki‡Z ej‡jb, †h wKZv‡e Bgvg Avey BDmy‡di mb‡` 

Bgvg Avey nvbxdv in.-Gi Dw³mg~n D‡jøL Kiv n‡e| G †ÿ‡Î Bgvg Avey 

BDmy‡di Dcbvg D‡jøL Ki‡e bv eis bvg D‡jøL Ki‡e| Bgvg gynv¤§v` 

Av‡`k cvjb K‡i wKZvewU cÖ ‘̄Z K‡i Bgvg Avey BDmy‡di wbKU †ck 

Ki‡j wZwb wKZvewU AZ¨šÍ cm›` K‡ib| evh`vex in.-Gi eY©bvg‡Z G‡Z 

GK nvRvi cvuPkZ ewÎkwU gvmvAvjv i‡q‡Q| Bgvg Avey BDmyd in. mdi 

I M„‡n me©`v G‡K wb‡Ri mv‡_ ivL‡Zb|  

wjLK G‡Z wdK‡ni Aa¨vqmg~n‡K PwjøkwU Aa¨v‡q wef³ K‡i‡Qb| 

Aa¨vq¸‡jvi ZviZxe Gfv‡e w`‡q‡Qb: 

كتاب الصالة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب احلج، كتاب النكاح، كتاب 
َهارالطالق، كتاب اإليالء،   كتاب ،  كتاب احْلُُدود،  كتاب اأْلَْْيَان،  كتاب اْلعتاق،  كتاب الظِر

                                                 
14

 . GB Z_¨wU w`‡q‡Qb gydZx Avãyj gv‡jK mv‡ne ûRyi `v. ev.| 

15
 . Avj evniæi iv‡qK 1/118, ivÏyj gynZvi 1/70, Avj dvIqvwq`yj evwnq¨vn c„. 163, Dm~jyj 

BdZv Iqv Av`veyû wjj Dmgvbx c„. 43| 
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َمان،  كتاب احلْرَواَلة،  كتاب اْلكَفاَلة،  كتاب اْلبُيوع،  كتاب الِسري،  الِسرَقة كتاب ،  كتاب الضَّ
ْعَوى،  كتاب اْلوَكاَلة،  اْلَقَضاء َرار،  كتاب الدَّ ق ْ ،  كتاب اْلُمَضاربَة،  كتاب الصُّْلح،  كتاب اإْلر

يَعة كتاب ،  كتاب اْلمَكاتب،  كتاب االجارات،  كتاب اهلْرَبة،  كتاب اْلَعاررية،  كتاب اْلَودر
ْيد،  ب اأْلَْشرربَةكتا،  كتاب اْلُمَزارَعة،  كتاب اْلَغَضب،  اْلَمْأُذون ،  كتاب الرَّْهن،  كتاب الصَّ

 .كتاب اْلَوَصاايَ ،  كتاب اجلْرَنااَيت

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

GB wKZv‡ei g‡a¨ Bgvg gynv¤§v` in. BLwZjvdx gvmvwq‡j Bgvg Avey 

nvbxdv, Bgvg Avey BDmyd I wb‡Ri AwfgZ e¨³ K‡i‡Qb, `jxj cÖgvY 

†ck K‡ibwb16| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei ¸iæ‡Z¡i e¨vcv‡i wb‡¤œ Djvgv‡q wKiv‡gi K‡qKwU Dw³ 

Zz‡j aiv n‡q‡Q| 

m`iæk knx` in. e‡jb:17 

"إن مشائخنا كانوا يعظمون هذا الكتاب تعظيماً، ويقدمونه على سائر الكتب تقدْيا، 
أمهات مسائل  حىت قالوا ال ينبغي ألحد أن يتقلد القضاء مامل حيفظ مسائله، ألهنا

أصحابنا وعيوهنا و كثري من الواقعات وفنوهنا، فمن حوى معانيها و وعى مبانيها صار من 
 علية الفقهاء وأهال للفتوى والقضاء".

ÒAvgv‡`i gvkv‡qLMY GB wKZve‡K AZ¨waK m¤§vb Ki‡Zb Ges 

Ab¨vb¨ mKj wKZv‡ei Dci cÖvavb¨ w`‡Zb| GgwK Zuviv e‡j‡Qb, †Kv‡bv 

e¨w³ hZÿY ch©šÍ GB wKZv‡ei gvmvwqjmg~n AvZ¥ ’̄ bv Ki‡e ZZÿY 

ch©šÍ Zvi Rb¨ Kvwh ev wePviK nIqv DwPZ bq| †Kbbv GB wKZv‡e Riæix 

I mgmvgvwqK eû gvmvwqj i‡q‡Q| †h e¨w³ GB wKZve‡K cwic~Y©iƒ‡c 

ey‡S AvqZ¡ Ki‡Z cvi‡e, †m A‡bK eo dKxn Ges dZIqv cÖ`vb I 

wePviKvh© cwiPvjbv Kivi Dchy³ e‡j we‡ewPZ n‡e|Ó 

Aveyj gvdvwLi Kvi`vix in. e‡jb:18 

                                                 
16

 . Avj RvwgDm mvMxi, c„. 71-121, 295-321, 520-534| اتريخ التشر يع للخضري ص/٢٠٠ 

17
 . kiûj RvwgDm mvMxi wj Kvhx Lvb, 1/2 (gvLZ~Z)| Kvkdzh hyb~b wj nvRx Ljxdv 1/561| 
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"كتاب فيه  نفع كبري و خري كثري، وهلذا تلقاه خيار أصحابنا ابلتعظيم، والحظوه 
ابإلجالل والتفخيم، ألنه جيمع أمهات املسائل وعيوهنا وأنواع النوازل وفنوهنا، وقالوا: 
الينبغى ألحد أن يتقلد القضاء مامل حيفظ مبانيه ويعرف معانيه، فمن حفظ مبانيه وعرف 

 ك الفقهاء، وعد من مجلة الفضالء، وصار أهال للقضاء والفتيا"معانيه اخنرط يف سل
ÒGB wKZv‡e A‡bK DcKvi Ges Kj¨vY wbwnZ i‡q‡Q| hvi d‡j 

Avgv‡`i Avwjg I dKxnMY G‡K AZ¨šÍ B¾Z I m¤§vb Ki‡Zb| †Kbbv 

G‡Z mgmvgwqK I Riæix gvmvwqjmg~n GKwÎZ Kiv n‡q‡Q| GgbwK Zuviv 

GK_vI e‡j‡Qb †h, hZÿY ch©šÍ GB wKZv‡ei gvmAvjvmg~n ey‡S ï‡b 

AvZ¥ ’̄ bv Ki‡e, ZZÿY ch©šÍ Kv‡iv Rb¨ Kvhx ev wePviK nIqv †gv‡UB 

DwPZ bq| †h e¨w³ GB wKZv‡ei gvmAvjvmg~n ey‡S ï‡b AvqZ¡ Ki‡Z 

cvi‡e, †m dKxn I weØ¾b‡`i KvZv‡i kvwgj n‡e Ges wePviKvh© I 

dZIqv cÖ`v‡bi Dchy³ e‡j we‡ewPZ n‡e|Ó 

KvhxLvb in. e‡jb:19 

"أصل جليل يف الفقه، مشتمل على أمهات مسائل أصحابنا، حىت كان على الرازي 
يقول: من حفظ هذا الكتاب فهو أحفظ أصحابنا، ومن فهمه فهو أفهم أصحابنا، 

 واملتقدمون كانوا ال يقلدون القضاء ملن مل حيفظ مسائل هذا الكتاب"
ÒGwU Bj‡g wdK‡ni †gŠj wKZve| Avgv‡`i gvhnv‡ei gvmvwqj 

mg~‡ni †K›`ªwe›`y| GgbwK Avjøvgv ivhx in. e‡jb, †h e¨w³ GB wKZve‡K 

gyL¯’ Ki‡Z cvi‡e †m Avgv‡`i gvhnv‡ei gvmvwq‡ji e¨vcv‡i †kÖô nv‡dh 

e‡j we‡ewPZ n‡e| Avi †h e¨w³ GB wKZve‡K eyS‡e †m Avgv‡`i 

gvhnv‡ei eo Ávbx e‡j we‡ewPZ n‡e| c~e©eZx©MY ZZÿY ch©šÍ Kvhx ev 

wePviK n‡Zb bv hZÿY ch©šÍ Zviv GB wKZv‡ei gvmvwqjmg~n gyL ’̄ bv 

Ki‡Zb|Ó 

Djvgv‡q wKiv‡gi DcwiD³ e³e¨mg~n Øviv GB wKZv‡ei ¸iæZ¡ 

my¯úófv‡e dz‡U D‡V‡Q| 

 ه (١٨٩)ت  رححممد بن احلسن لإلمام  الكبرياجلامع 
                                                                                                       
18

 . kiûj RvwgDm mvMxi wj Kvhx Lvb, 1/2 (gvLZ~Z)| 

19
 . kiûj RvwgDm mvMxi wj Kvhx Lvb, 1/2 (gvLZ~Z)|  
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3| wKZv‡ei bvg : Avj RvwgDj Kvexi| 

wjLK : Bgvg gynv¤§v` in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` املبسوط )األصل( لإلمام حممد بن احلسن رح

wKZve cwiwPwZ: 

ÔAvj RvwgDj KvexiÕ Bgvg gynv¤§v` in. iwPZ nvbvdx gvhnv‡ei 

hvwniæi wiIqvqv‡Zi cÖwm× Qq wKZv‡ei Z…Zxq wKZve| G‡K Bgvg gynv¤§v` 

in. RvwgDm mvMx‡ii ci wj‡L‡Qb20| 

cÖ_‡g mswÿßfv‡e mvjvZ, ZvnvivZ Ges mvIg Øviv ïiæ K‡i‡Qb| 

Gici كتاب الزكاة Gici األْيان Gici النكاح Gici الدعوى Gici اإلقرار 
Gici الشهادات Gici الطالق Gici املناسك Gici القضاء Gici الضمان 
Gici البيوع Gici الرهن Gici الشركة Gici الوصااي Gici  املكاتب
 Gici الكفالة Gici احلوالة Gici الوكالة Gici الشفعة Gici )ابالختصار(

 اجلناايت Gici املضاربة Gici اإلجار )ابالختصار( Gici الصلح )ابالختصار(
cwi‡k‡l  متفرقةمسائل  G‡b‡Qb| 

Gme wk‡ivbv‡gi w`‡K ZvKv‡j eySv hvq †h, wjLK G‡Z wdK‡ni mKj 

Aa¨vq Av‡bbwb eis ¸iæZ¡c~Y© Aa¨vq¸‡jv G‡b‡Qb Ges Aa¨vq¸‡jv‡K 

Ab¨vb¨ gymvwbœdxb‡`i b¨vq avivevwnKfv‡e Av‡bbwb| 

Avj RvwgDj Kvex‡ii `yÔwU bymLv i‡q‡Q| GK. Bgvg gynv¤§v` in. 

hLb G‡K cÖ_g msKjb K‡ib, ZLb Zuvi wkl¨ Avey nvdm Kvexi, Avey 

myjvBgvb R~hvRvbx, wnkvg ivhx, Be‡b mvgvÔAv cÖgyLMY Zv wiIqvqvZ 

K‡ib| G‡K cÖ_g bymLv ejv nq| `yB. AZci Bgvg gynv¤§v` in. Gi Dci 

أبواب  K‡ib Ges Zv‡Z A‡bK نظر اثين I مسائل ms‡hvRb K‡ib| G‡K Zuvi 

cieZx© wkl¨MY wiIqvqvZ K‡ib| G‡K wØZxq bymLv ejv nq21| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

                                                 
20

 . ivÏyj gynZvi 1/70, Avj dvIqvwq`yj evwnq¨vn c„. 163, Dm~jyj BdZv Iqv Av`veyû c„. 43| 

21
 . Avc dZIqv †KB‡m †`u c„. 34| 
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Bgvg gynv¤§v` in. Zuvi GB wKZv‡e gvmAvjvi ûKzg eY©bv K‡i‡Qb| 

cvkvcvwk BLwZjvdx gvmAvjvq Bgvg Avey nvbxdv, Bgvg Avey BDmyd I 

¯̂xq AwfgZ D‡jøL K‡i‡Qb| †Kv‡bv †Kv‡bv gvmAvjvq Bgvg hydvi in.-

Gi AwfgZI D‡jøL K‡i‡Qb| Z‡e `jxj cÖgvY D‡jøL K‡ibwb22| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU Bgvg gynv¤§v` in. Gi me‡P‡q ¸iæZ¡c~Y© I دقيق wKZve| Ab¨vb¨ 

wKZv‡ei b¨vq GB wKZvewUI nvbvdx gvhnv‡e AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©| Gi 

e¨vcv‡i Djvgv‡q wKiv‡gi wewfbœ Dw³ ewY©Z Av‡Q| 

Bgvg QvjRx in. e‡jb:23 

 "ما ُوضع يف اإلسالم كتاب يف الفقه مثل جامع حممد بن احلسن الكبري"
ÒBj‡g wdK‡n Bgvg gynv¤§v` in. Gi RvwgDj Kvex‡ii b¨vq Avi 

†Kv‡bv wKZve iwPZ nqwb|Ó 

Avjøvgv eveviZx in. e‡jb:24 

"هو كاْسه جلالئل مسائل الفقه جامع كبري، قد اشتمل على عيون الرواايت ومتون 
الدراايت، حبيث كاد أن يكون معجزاً، ولتمام لطائف الفقه منجزًا، شهد بذلك بعد إنفاد 
العمر فيه داروه، وال يكاد يلِم بشئ من ذلك عاروه، ولذلك امتدت أعناق ذوي التحقيق 

، واشتدت رغباهتم يف االعتناء حبلي لفظه وتطبيقه، وكتبوا له شروحًا، وجعلوا َنو حتقيقه
 مبيناً مشروحاً".

ÒwKZvewUi bvg †hgb Rv‡gDj Kvexi, Zvi gvmvwqjmg~nI †Zgb LyeB 

¸iæZ¡c~Y©| GB wKZv‡e wiIqvqvZ I w`ivqvZ‡K Ggbfv‡e m‡bœ‡ewkZ Kiv 

n‡q‡Q †hb Zv Ab¨‡K AÿgKvix Ges wdK‡ni m~ÿvwZm~ÿ welq‡K 

cÖKvkKvix| wZwb GB mvÿ¨ w`‡q‡Qb Rxeb‡K Z‡Z e¨vq Kivi ci| G 

Kvi‡YB A‡bK gynvw°K Gi kãvejxi e¨vL¨v K‡i‡Qb, Gi gvmvAvjv wb‡q 

M‡elYv K‡i‡Qb Ges A‡b‡K Gi e¨vL¨vMÖš’I wj‡LQb|Ó 

                                                 
22

 . Avj RvwgDj Kvexi c„. 9-23, 192-211, 346-363| 

23
 . hvnvex, gvbvwK‡e Bgvg Avex nvbxdv Iqv mv‡nevBwn, c„. 84| 

24
 . nvRx Ljxdv, Kvkdzh hyb~b, 1/567, 568| 
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G ai‡bi AviI eû Dw³ i‡q‡Q25| Djvgv‡q wKiv‡gi G RvZxq Dw³ 

Øviv nvbvdx gvhnv‡e GB wKZv‡ei ¸iæZ¡ KZUzKz Zv mn‡RB Abygvb Kiv 

hvq| 

 ه (١٨٩و زايدات الزايدات لإلمام حممد بن احلسن رح )ت الزايدات 
4| wKZv‡ei bvg : Avh& whqv`vZ Ges whqv`vZzh whqv`vZ| 

wjLK : Bgvg gynv¤§v` in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` املبسوط )األصل( لإلمام حممد بن احلسن رح

wKZve cwiwPwZ: 

Ôwhqv`vZÕ Bgvg gynv¤§v` in. iwPZ nvbvdx gvhnv‡ei hvwniæi 

wiIqvqv‡Zi cÖwm× Qq wKZv‡ei PZz_© wKZve| زايدات A_© AwZwi³| GwU 

Avj RvwgDj Kvex‡ii Dci AwZwi³ ms‡hvRb| A_©vr, Bgvg gynv¤§v` in. 

Avj RvwgDj Kvex‡ii Dfq bymLvi msKjb †_‡K dvwiM nIqvi ci AviI 

wKQz gvmvBj Zuvi mvg‡b Av‡m| †m¸‡jvi Rb¨ wZwb Av‡iKwU wKZve 

msKjb K‡ib, H wKZve‡K زايدات bv‡g bvgKiY K‡ib26| 

Gici AviI wKQz جزئيات mvg‡b Av‡m, †m¸‡jvi Rb¨ Av‡iKwU wKZve 

msKjb K‡ib| H wKZve‡K زايدات الزايدات bv‡g bvgKiY K‡ib|  زايدات
G‡Kev‡i †QvÆ cyw الزايدات Í̄Kv| G‡Z †mªd mvZwU eve i‡q‡Q| زايدات Ges 

زايدات  Ges زايدات |Dfq cwiwkó‡K GK msKjb aiv nq27 زايدات الزايدات
 Gi `yÔwU kivn زايدات الزايدات GLbI cÖKvwkZ nqwb| Z‡e الزايدات

cÖKvwkZ n‡q‡Q| GKwUi wjLK Avjøvgv mvivLmx in.| AciwUi wjLK 

Avjøvgv Avey bmi AvËvex in.| DfqwU Avjøvgv Aveyj Iqvdv AvdMvbx in. 

Gi ZvnKxKmn nvq`vivev` †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

                                                 
25

 . g°x, gvbvwK‡e Avex nvbxdv, c„. 395| †LvIqvihvgx, RvwgDj gvmvbx`, 1/35| Kvi`vix, 

gvbvwK‡e Avex nvbxdv, c„. 62| KvIQvix, eyj~¸j Avgvbx, c„. 62-63| 

26
 . Kvkdzh hyb~b 2/962| 

27
 . cÖv¸³| 
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 ه (١٨٩السري الصغري لإلمام حممد بن احلسن رح )ت 
5| wKZv‡ei bvg : Avm wmqviæm mvMxi| 

wjLK : Bgvg gynv¤§v` in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` املبسوط )األصل( لإلمام حممد بن احلسن رح

wKZve cwiwPwZ: 

ÔAvm wmqviæm mvMxiÕ Bgvg gynv¤§v` in. iwPZ nvbvdx gvhnv‡ei 

hvwniæi wiIqvqv‡Zi cÖwm× Qq wKZv‡ei cÂg wKZve|  رَي رْيَةٌ  kãwU سر  Gi سر

eûePb|  ٌرْيَة  Gi cÖwm× A_© n‡jv Òbex Kixg mv. Gi RxebxÓ| Avi سر

AcÖwm× A_© n‡jv Òbex Kvixg mv. Gi hy×-wRnv‡`i Ae ’̄vÓ| GB wØZxq 

A‡_©i Rb¨ cieZx©‡Z  يمغاز  kã e¨eüZ nq| A_©vr ÒBmjv‡gi hy×bxwZÓ| 

Bgvg gynv¤§v` in. Gi السري wKZveØ‡q GB †kl A_©B cÖ‡hvR¨| 

wjLK G‡Z AZxe mnR mij fvlvq ms‡ÿ‡c Bmjv‡gi hy×bxwZ 

m¤ú‡K© Av‡jvKcvZ K‡i‡Qb| GwU GLbI cÖKvwkZ nqwb| Gi cvÊywjwc 

†Kv_vq Av‡Q ZvI Rvbv †bB28| 

 ه (١٨٩مد بن احلسن رح )ت السري الكبري لإلمام حم
6| wKZv‡ei bvg : Avm wmqviæj Kvexi| 

wjLK : Bgvg gynv¤§v` in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` املبسوط )األصل( لإلمام حممد بن احلسن رح

wKZve cwiwPwZ: 

ÔAvm wmqviæj KvexiÕ Bgvg gynv¤§v` in. iwPZ nvbvdx gvhnv‡ei 

hvwniæi wiIqvqv‡Zi cÖwm× Qq wKZv‡ei lô wKZve| kvgmyj AvB¤§v 

mvivLmx in. e‡jb, GwU Bgvg gynv¤§v` in. Gi me©‡kl wdKnx Zvmbxd29| 

                                                 
28

 . Avc dZIqv †KB‡m †`u c„. 35| 

29
 . mvivLmx, kiûm wmqvwij Kvexi 1/1, Kvkdzh hyb~b 2/1013| 
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wmqv‡i Kvexi wjLvi KviY: Bgvg gynv¤§v` in. Gi wmqv‡i mvMxi hLb 

kv‡gi Av‡jg Bgvg AvIhvC in. Gi wbKU †cuŠQ‡jv, ZLb wZwb wRÁvmv 

Ki‡jb GwU Kvi Zvmbxd? †jv‡Kiv ej‡jb GwU Biv‡Ki Av‡jg Bgvg 

gynv¤§v` in. Gi Zvmbxd| ZLb Bgvg AvIhvC in. ej‡jb,  ما ألهل العراق
 ÒBivKevmx‡`i G wel‡q Kjg والتصنيف يف هذا الباب؟ فإنه ال علم هلم ابلسري

aivi wK AwaKvi Av‡Q? Z‡`i †Zv ivm~j mv. I mvnvev‡q wKiv‡gi hy×-

wRnv‡`i Ae¯’v m¤ú‡K© mg¨K aviYv †bB| †Kbbv, hy×-wRnv` †Zv kvg I 

wnRvR AÂ‡j n‡q‡Q, Biv‡K bq| BivK †Zv bZzb weRqx AÂjÓ| 

Bgvg AvIhvC in. Gi GB gšÍe¨ hLb Bgvg gynv¤§v` in. wbKU 

†cuŠQ‡jv| ZLb wZwb Av‡e‡M Awff~Z n‡jb Ges GKvMÖZvi mv‡_ Ôwmqv‡i 

KvexiÕ Zvmbxd Ki‡jb| GB wmqv‡i Kvexi hLb Bgvg AvIhvC in. Gi 

wbKU †cuŠQj, ZLb Bgvg AvIhvC in. ej‡jb,  لوال ما ضمنه من األحاديث
قلت: إنه يضع العلم من نفسهل  ÒwjLK hw` GB wKZv‡e ivm~‡ji nv`xm mwbœe× 

bv Ki‡Zb, Zvn‡j Avwg ejZvg GB †jvK (Bgvg gynv¤§v`) wb‡Ri cÿ 

n‡Z Bjg Avwe®‹vi K‡iÓ30| 

AZci Bgvg gynv¤§v` in. wkl¨‡`i‡K GB wmqv‡i Kvexi lvUwU 

†iwRóªv‡i wjwce× Kivi wb‡`©k w`‡jb| Gici GB lvU †iwRóªvi m¤ŵjZ 

wmqv‡i Kvexi Mvwo‡Z enb K‡i ZrKvjxb hy‡Mi ev`kvi `iev‡i †ck Kiv 

n‡jv| ev`kvn wmqv‡i Kvexi‡K LyeB cm›` Ki‡jb Ges G‡K Zuvi hy‡Mi 

†kÖô wjLbx wn‡m‡e MY¨ Ki‡jb31| 

wmqv‡i Kvexi GLbI cÖKvwkZ nqwb| hw`I Bgvg mvivLmx in. iwPZ 

Pvi L‡Ê Gi kivn cÖKvwkZ n‡q‡Q| Z‡e mvivLmx in. GB kivnwU 

†RjLvbvq _vKve¯’vq wjwce× K‡i‡Qb, †mLv‡b Zuvi wbKU wmqv‡i Kvex‡ii 

bymLv we`¨gvb wQjbv, hvi d‡j Zv‡Z wmqv‡i Kvex‡ii Avmj gZb 

cwic~Y©iƒ‡c Avbv nqwb32| GQvov Kvwh Avjx Be‡b †nvmvBb mvÔ`x (g„Zz¨: 

461 wnRix) in.I Gi kivn wj‡L‡Qb33| 

                                                 
30

 . Kvkdzh hyb~b 2/1013| 

31
 . cÖv¸³| 

32
 . cÖv¸³| 

33
 . cÖv¸³| 
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wØZxq Aa¨vq 

 كتب اندر الرواية

 

 34خمطوط -ه ( رمحه هللا ٢١١نوادر املعلى بن منصور )ت 
7| wKZv‡ei bvg : Avb&-bvIqvw`i  

wjLK : gyÔAvjøv Be‡b gvbm~i in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gyÔAvjøv, wcZvi bvg gvbm~i, KzwbqvZ Avey 

Bqvjv, wbmewZ bvg ivhx| ivq kn‡ii w`‡K wbmeZ K‡i ivhx ejv nq| 

wZwb nv`x‡mi GKRb wek¦ Í̄ I wbf©i‡hvM¨ ivex| Bgvg Avey BDmyd I Bgvg 

gynv¤§v` in. Gi kvMwi`| Zuv‡K wePvicwZ nIqvi Rb¨ eûevi ejv n‡q‡Q, 

wKš‘ wZwb Zv MÖn‡Y A¯̂xKvi K‡i‡Qb| Be‡b wneŸvb in. Zuvi m¤ú‡K© 

e‡jb: ممن مجع وصنف كان  wZwb evM`v‡` emevm K‡ib| Zuvi iwPZ MÖš’: 

                                                 
34

 خمطوطات اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة  . 
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Avb& bvIqvw`i I Avj Avgvjx| g„Zz¨: wZwb 211 wnRix gyZvweK 826 

L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib35| 

wKZve cwiwPwZ: 

nvbvdx gvhnv‡ei gvmAvjv¸‡jv wZbfv‡M wef³| GK. hvIqvwniæi 

wiIqvqvZ| `yB. bvIqvw`iæi wiIqvqvZ| wZb. dvZvIqv-IqvwKÔAvZ36| 

gyÕAvjøv Be‡b gvbm~‡ii wKZvewU wØZxq Í̄‡ii Z_v bvIqvw`iæi wiIqvqvZ| 

bvIqvw`i kãwU bvw`i Gi eûePb| Avi bvIqvw`iæ wiIqvqvZ ejv nq, 

nvbvdx gvhnv‡ei †hme gvmAvjv hvIqvwniæi wiIqvqv‡Zi wKZvemg~‡n 

ewY©Z †bB| gvb I Í̄‡ii w`K †_‡K bvIqvw`iæi wiIqvqv‡Zi gvmAvjvmg~n 

hvIqvwniæi wiIqvqv‡Zi gvmAvjv †_‡K wb¤œ ch©v‡qi| 

gyÔAvjøv Be‡b gvbm~i in. GB wKZv‡e kÖ‡×q D Í̄v` Bgvg Avey BDm~d 

in. †_‡K bvIqvw`iæi wiIqvqv‡Zi †hme gvmAvjv ewY©Z Av‡Q, †m¸‡jv 

eY©bv K‡i‡Qb| 

GB wKZvewU welqe ‘̄, Aa¨vq I avivevwnKZvi e¨vcv‡i c Öwm× wdKnx 

Ab¨vb¨ wKZve †_‡K wKQzUv e¨wZµg| wKZv‡ei Aa¨vq I avivevwnKZvi 

we Í̄vwiZ eY©bv GKUz c‡iB Avm‡Q| wKš‘ GB avivevwnKZv †h gyÔAvjøv Be‡b 

gvbm~i KZ©„KB mvRv‡bv Zv wbwðZ K‡i ejv hvq bv| evwK Ae¯’vi 

cwi‡cÖwÿ‡Z cÖZxqgvb nq †h, GB avivevwnKZv gyÔAvjøv Be‡b gvbm~i 

KZ©„KB mvRv‡bv| 

gyÔAvjøv Be‡b gvbm~i in. Zuvi GB wKZve‡K wb¤œewY©Z c×wZ‡Z web¨¯Í 

K‡i‡Qb: 

me©cÖ_g wZwb wKZve‡K ابب الدعوى Øviv ïiæ K‡i‡Qb| AZci  ابب من
AZci  النوادر من االسحقاق ابب من النوادر يف القسمة   AZci ابب من النوادر يف  
AZci الكفالة  ابب من النوادر يف الرهن   AZciابب  الفرائض AZci ابب من
 ابب من النوادر يف البيع AZci ابب من النوادر يف السلم AZci النوادر يف الصرف 

AZci ابب من النوادر يف قبض املبيع AZci ابب من النوادر يف فساد املبيع 

                                                 
35

 . ZvnhxeyZ Zvnhxe 10/238, gxhvbyj BÔwZ`vj 3/186, Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 2/177,  

nvw`qvZzj Av‡idxb 2/466 G‡Z Zuvi KzwbqvZ ejv n‡q‡Q Avey Bqvnqv, wKš‘ GwU QvcvMZ µwU| 

36
 . dZIqv‡q kvgx 1/70| 
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AZci ابب من النوادر يف املراحبة AZci ابب من النوادريف اختالف البيِرعني AZci 

 ابب من النوادر يف البيع الصحيح إذا دخله فساد AZci ابب من النوادر يف الغلط

AZci wZwb P‡j †M‡Qb نكاح واالسترباء والطالقأبواب يف نوادر ال  Gi w`‡K| 

Gici Avevi wd‡i Avm‡Qb  ،النوادر يف خيار العقود، النوادر يف عيوب العقود
 النوادر يف األْيان والكفارات والنذور Gi w`‡K| Gici النوادر يف الزايدة يف البيع
Gi Av‡jvPbv K‡i‡Qb| 

Gici wZwb AwaKvsk mgq dzKvnv‡q wKivg †h Aa¨vq¸‡jv Øviv wKZve 

ïiæ K‡ib †m Aa¨vq¸‡jv G‡b‡Qb| †hgb  كتاب الوضوء والغسل والصالة
 AZci G¸‡jvi Aax‡b wewfbœ eve Kv‡qg واجلمعة والعيد واالستسقاء واجلنائز

K‡i‡Qb| †hgb  ابب ما يفسد املاء إذا كان يف بئر أو إانء، ابب الوضوء والغسل، ابب
يصيب الثوب مما ينجسه أو اخلف وغريه، ابب التيمم، ابب احمليض واالستحاضة، ابب ما 

اجلرح يظهر منه الدم، ابب املسح على اجلبائر واخلفني واجلوربني، ابب املواقيت، ابب 
األذان، ابب جامع، ابب السهو يف الصالة، ابب ما يفسد الصالة من القراءة والدعاء 

ابب صالة اجلمعة، وغري ذلك، ابب صالة املسافر، ابب صالة التطوع وسجدة التالوة، 
  ابب صالة العيد و التكبري و االستسقاء، ابب اجلنائز.

Gici wZwb النوادر يف الصيام والنذور والصدقات، والزكاة يف املال والسائمة  
 |D‡jøL K‡iQb وصدقة الفطر 

Gici wZwb wRbvqvZ Z_v Ab¨vq-Aciv‡ai Av‡jvPbv cÖm‡½ û`~`-

`Êwewa I whbv-e¨vwfPv‡ii eve Kv‡qg K‡i‡Qb| †hgb cÖ_‡g G‡b‡Qb  ابب
ابب من  Gici ابب من النوادر يف السرقة وقطع الطريق Gici من النوادر يف احلدود 
Gici ابب القتيل يوجد يف حمِلة أو سفينة أو دار Gici النوادر يف األشربة ابب  
ابب  Gici AviI `yÔwU eve Kv‡qg K‡i‡Qb| GLv‡b wZwb اجلناية على العبد 

وادر يف األشربةمن الن  Ges ابب القتيل يوجد يف حمِلة Gi gv‡S  ابب من النوادر يف
ابب النوادر  K wb‡q G‡m‡Qb| me©‡kl wZwb† العيد و الذابئح و ابب من النكاح
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 Øviv wKZve †kl خامتة األبواب Ges من العتاق واملكاتب واملدبر وأم الولد

K‡i‡Qb| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

AwaKvsk gvmvAvjv wZwb Bgvg Avey BDmyd in. Gi Dw³ Øviv kyiæ 

K‡i‡Qb| †hgb wZwb ...قال ابو يوسف e‡j gvmAvjv Ges H gvmAvjvq 

Bgvg Avey BDmyd in. Gi AwfgZ D‡jøL K‡i‡Qb| KLbI †Kv‡bv 

gvmAvjvq Bgvg Avey BDmyd m~‡Î Bgvg Avey nvbxdv in. Gi AwfgZ 

ØvivI ïiæ K‡i‡Qb| Avevi KLbI Bgvg gynv¤§v` in. Gi AwfgZ Øviv 

ïiæ K‡i‡Qb| GQvov gv‡S g‡a¨ Ab¨vb¨ Bgvg‡`i AwfgZI eY©bv 

K‡i‡Qb| gywó‡gq KwZcq gvmAvjv e¨ZxZ †Kv_vI `jxj-cÖgvY †ck K‡ib 

wb| Z‡e †Kv‡bv †Kv‡bv gvmAvjvq BjøvZ eY©bv K‡i‡Qb37| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei gvmAvjvmg~‡ni msKjK I eY©bvKvix gyÔAvjøv Be‡b 

gvbm~i Bgvg Avey BDmyd I Bgvg gynv¤§v` in. Gi †R¨vô wkl¨‡`i Ab¨Zg 

Ges Zv‡`i AwfgZ eY©bvi †ÿ‡Î AZ¨šÍ wbf©ikxj e¨w³38| wZwb Øxb`vix, 

ci‡nRMvix Ges nv`xm I wdKn AvZ¥‡¯’ wQ‡jb DPuy ch©v‡qi e¨w³Z¡39| 

c~‡e© ewY©Z n‡q‡Q †h, bvIqvw`iæi wiIqvqv‡Zi gvmAvjvmg~n hvIqvwniæi 

wiIqvqv‡Zi gvmAvjv †_‡K wb¤œch©v‡qi| Z‡e gyÕAvjøv Be‡b gvbm~‡ii GB 

wKZv‡ei mg~`q gvmAvjv †mªd bvIqvw`‡ii AšÍf©y³, Gi †Kv‡bv gvmAvjv 

hvIqvwniæi wiIqvqv‡Z ewY©Z †bB GK_v wbwðZ K‡i ejv m¤¢e bq| nu¨v, 

GK_v ejv †h‡Z cv‡i †h, gyÔAvjøv Be‡b gvbm~‡ii m~‡Î Gi gvmAvjv¸‡jv 

bvIqvw`‡ii AšÍf©y³| wKš‘ GB wKZv‡ei †Kv‡bv gvmAvjv hw` Bgvg 

gynv¤§v` in. hvIqvwniæi wiIqvqv‡Zi †Kv‡bv wKZv‡e D‡jøL K‡i _v‡Kb 

Zvn‡j †mwU Bgvg gynv¤§v` in. Gi m~‡Î hvIqvwniæi wiIqvqvZ n‡e, Avi 

gyÔAvjøv Be‡b gvbm~‡ii m~‡Î n‡e bvIqvw`iæi wiIqvqvZ| welqwU `xN© 

Av‡jvPbv mv‡cÿ, hv GLv‡b Kiv m¤¢e bq| 

                                                 
37

 . bvIqvw`iæj gyÔAvjøv Be‡b gvbm~i (gvLZ~Z) .١/ب-٩/أ، ٥٢/ب-٦٠/أ، ٨٧/أ-٩١/ب  
38

 . Zvix‡L evM`v` wjj LZxe 13/190, Zvnhxeyj Kvgvj wjj wgh&hx, 28/296, wmqviæ Avjvwgb 

byevjv wjh&hvnvex 10/368, ZvnhxeyZ Zvnhxe wj-Be‡b nvRvi 5/478| 

39
 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn wjj Kvikx 3/492| 
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Z…Zxq Aa¨vq 

 كتب اجلوامع يف الفقه
 )ظاهر الرواية، اندر الرواية، فتاوى و واقعات(

 

 ه ( رمحه هللا ٦١٦احمليط الربهاين يف الفقه النعماين )ت 
8| wKZv‡ei bvg: Avj gynxZzj eyinvbx wdj wdKwnb byÔgvbx 

wjLK : eyinvbyÏxb in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gvng~`, wcZvi bvg Avngv`, `v`vi bvg 

Avãyj Avhxh, ci `v`vi bvg m`‡i knx` Dgi Be‡b gvhvn, Dcbvg Aveyj 

gvÔAvjx, Dcvax eyinvbyÏxb Ges Be‡b gvhvn, wbmeZx bvg gviMxbvbx I 

eyLvix| Be‡b Kvgvj cvkv Zuv‡K gyRZvwn` wdj gvmvB‡j MY¨ K‡i‡Qb| 
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Rb¥: wZwb 551 wnRix gyZv‡eK 1156 Bs‡iRx gvIqvivDbœn‡ii gviMxbvb 

bvgK ’̄v‡b Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 616 wnRix gyZv‡eK 1219 

Bs‡iRx eyLvivq BwšÍKvj K‡ib40| 

wKZve cwiwPwZ: 

 msµvšÍ نوازل I نوادر Ges أصول A_© †eóbKvix| †hme wKZve حميط

hveZxq gvmvwqj‡K †eób K‡i †bq †mme wKZve‡K حميط ejv nq| 

mvaviYZ حميط Øviv AvjgynxZzj eyinvbx wdj wdKwnb byÔgvbx‡K eySv‡bv 

nq| AvjgynxZzj eyinvbx QvovI AviI gynxZ i‡q‡Q| †m¸‡jvi Rb¨ cy‡iv 

bvg e¨envi Kiv nq| †hgb احمليط الرضوي wKsev احمليط السرخسي ejv nq| 

wjLK Zuvi wKZv‡ei ZviZxe I web¨ Í̄KiY Ab¨vb¨ gymvwbœdxb‡`i b¨vq 

K‡i‡Qb| †hgb wZwb wKZve‡K ïiæ K‡i‡Qb كتاب الطهارة Øviv Ges †kl 

K‡i‡Qb كتاب الفرائض Øviv| 

wjLK Zuvi GB wKZv‡e Bgvg Avey nvbxdv in. Gi hyM †_‡K wb‡Ri hyM 

ch©šÍ wdK‡n nvbvdxi cÖvq mKj gvmAvjv‡K Rgv Kivi cÖqvm †c‡q‡Qb| 

wZwb Zuvi wKZv‡e RvIqvwniæi wiIqvqvZ, bvIqvw`iæi wiIqvqvZ Ges 

dvZvIqv I IqvwKqvZ msµvšÍ gvmAvjv¸‡jv GKwÎZ K‡i‡Qb41| GQvov 

Ggb AviI wKQz welq mwbœ‡ewkZ K‡i‡Qb hv wZwb AvZ¥ ’̄ K‡i‡Qb 

ZrKvjxb eo eo dKxn‡`i †_‡K| GKvi‡YB wZwb wKZve‡K حميط bv‡g 

bvgKiY K‡i‡Qb| 

wjLK حميط †K mswÿß K‡i Av‡iKwU wKZve wj‡L‡Qb, hvi bvg 

w`‡q‡Qb الذخرية الربهانية Øviv| wdKn I dZIqvi wKZvevw`‡Z GB ỳB 

wKZv‡ei †idv‡iÝ cÖPzi cwigv‡Y e¨eüZ nq| احمليط الربهاين †K احمليط الكبري 
Ges الذخرية الربهانية †K ذخرية الفتاوى I ejv nq| 

                                                 
40

 . gyÔRvgyj gyAvwjødxb 12/147; Avj AvÔjvg 7/161; Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 205; Avj 

RvIqvwniæj gywhq¨vn wjj Kvikx 2/15| 

41
 . gyKvÏvgvZzj wKZve 1/29| 
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wjLK wKZv‡ei ïiæ‡Z `xN© GKwU f~wgKv †ck K‡i‡Qb| D³ f~wgKvq 

wZwb wKZve msKj‡bi KviY I gvmAvjvi Drm Gi e¨vcv‡i ¯̂we Í̄v‡i 

Av‡jvPbv K‡i‡Qb| wZwb cÖwZwU Aa¨vq‡K K‡qKwU dQ‡j wef³ K‡i‡Qb| 

Avevi †Kv‡bv †Kv‡bv dQj‡K K‡qKwU cÖKv‡iI wef³ K‡i‡Qb| cÖwZwU 

Aa¨v‡qi ïiæ‡Z GKwU f~wgKv †ck K‡i‡Qb, hv‡Z H Aa¨v‡qi welq 

m¤ú‡K© mswÿß aviYv m„wó nq| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wbR gvhnv‡ei Bgvg‡`i AwfgZmg~n `jxjmn D‡jøL K‡i‡Qb Ges 

BLwZjvdx gvmAvjvmg~n‡K Í̄i Abyhvqx eY©bv K‡i‡Qb| wdKnx 

gvmAvjv¸‡jv‡K †mme `jxj Øviv my`„p K‡i‡Qb †hme `jx‡ji Dci 

c~e©eZx© I mghyMxq Djvgv‡q wKivgMY wbf©i K‡i‡Qb| Avevi KLbI 

KLbI `jxj Qvov †mªd gvmAvjvI eY©bv K‡i‡Qb| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

gynx‡Z eyinvbx bvgK wKZvewU wdK‡n nvbvdxi MÖš’mg~‡ni g‡a¨ 

¸iæZ¡c~Y© GKwU wKZve| bv‡gi mv‡_ wKZv‡ei cy‡ivcywi wgj i‡q‡Q| 

Avn‡j Bjg‡`i Rb¨ gvmAvjv gyL ’̄ Kiv Ges AvcwZZ †h †Kv‡bv mgm¨vi 

mgvav‡bi Rb¨ wbf©i‡hvM¨ GKwU wKZve| wKZvewUi ¸iæZ¡ eY©bv Ki‡Z 

wM‡q Avjøvgv Avãyj jZxd wKigvbx in. e‡jb: طالعت احمليط الربهاين مأة مرة 

ÒAvwg gynx‡Z eyinvbx‡K GKkZ evi gyZvjvÔAv ev Aa¨qb K‡iwQ42|Ó 

nvRx Ljxdv43 in. gynx‡Z eyinvbxi cÖksmv Ki‡Z wM‡q e‡jb: 

"ذخرية الفتاوى لإلمام برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز ابن عمر ابن مازه 
رها من كتابه املشهور ب "احمليط الربهاين" كالمها ه . اختص ٦١٦البخاري املتوىف سنة 
  مقبوالن عند العلماء."

                                                 
42

 . gyKvÏvgvZzZ ZvnKxK 1/102| 

43
هو مصطفى بن عبد هللا بن حممد، القسطنطيين، الشهري حباجي خليفة، أديب، فاضل، من احلنفية، توىف عام  . 

ه ، من آاثره : حتفة األخيار يف احلكم واألمثال واألشعار، سلم الوصول إىل طبقات الفحول، كشف الظنون  ١٠٦٧
٤٤١ ،٢/٤٠٠هدية العارفني للبغدادي  ،١٩/عن أسامي الكتب والفنون. انظر: التعليقات السنية للكنوي ص  
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ÒBgvg eyinvbyÏx‡bi احمليط الربهاين Ges ذخرية الفتاوى wKZve `yÔwU 

Djvgv‡q wKiv‡gi wbKU wb`viæYfv‡e MÖnY‡hvM¨44| 

wKZvewU 9 L‡Ê 1424 wn. 2004 C. دار الكتب العلمية ˆeiƒZ †_‡K 

cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

GB Aa¨v‡qi AviI K‡qKwU wKZve: 

 الذخرية الربهانية لربهان الدين املرغيناين.
 ه ( ٥٧۱)ت  .لرضي الدين السرخسياحمليط السرخسي 

التجريد الركين يف الفروع لالمام ركن الدين عبد الرمحن بن حممد املعروف اببن 
 .املريويه الكرماين احلنفي املتوىف سنة ثالث وأربعني ومخسمائة

 

 

 

 

 

 

 

PZz_© Aa¨vq 

 املتون واملختصرات
 

 ه ( رمحه هللا ٥٩٣بداية املبتدي للمرغيناين )ت 
9| wKZv‡ei bvg : we`vqvZzj gyeZv`x| 

wjLK: Avjx Be‡b Avey eKi Avj gviMxbvbx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avjx, wcZvi bvg Avey eKi, `v`vi bvg 

Avãyj Rjxj, Dcbvg Aveyj nvmvb, Dcvwa eyinvbyÏxb| wZwb 

                                                 
44

 . Kvkdzh hyb~b 1/823-824| 
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AvdMvwb Í̄v‡bi dviMvbv cÖ‡`‡ki gviMxbvb kn‡ii Awaevmx e‡j Zuv‡K 

dviMvbx I gviMxbvbx ejv nq| wZwb wQ‡jb nv‡dh, gydvm&wmi, dKxn, 

gynvw°K, Av`xe I gyRZvwn`| Zuvi iwPZ MÖ‡š’i g‡a¨ i‡q‡Q, we`vqvZzj 

gyeZv`x, wn`vqv, wKdvqvZ zj gyšÍvnx, gyLZvivZzb bvIqvwhj, AvZ& ZvRbxm 

Iqvj gvhx`, gyšÍvKvj dziƒ cÖf…wZ| Rb¥: wZwb 530 wnRix gyZvweK 1135 

L„óv‡ã gviMxbvb k‡ni Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 593 wnRix gyZvweK 

1197 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib| Zuv‡K mvgviKv‡›` `vdb Kiv nq45| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU wdK‡ni cÖwm× gZ‡bi wKZve| Gi kivn n‡”Q wn`vqv| wjLK 

gviMxbvbx in. Zuvi GB wKZv‡e Bgvg gynv¤§v` in. Gi ÔAvj RvwgDm 

mvMxiÕ Ges Bgvg Kz`~ix in. Gi ÔgyLZvmviæj Kz`~ixÕ wKZveØ‡qi 

gvmAvjv‡K Rgv K‡i‡Qb| AZxe cÖ‡qvRb Qvov GB `yyB wKZve Qvov Ab¨ 

†Kv‡bv wKZv‡ei w`‡K iæRy K‡ibwb46| GB wKZve‡K Bgvg gynv¤§v` in. Gi 

ÔAvj RvwgDm mvMx‡iiÕ Avw½‡K web¨ Í̄ K‡i‡Qb| †hgb wKZ‡ei gyKvÏgvq 

e‡jb: 

"رأيت ترتيب اجلامع الصغري هو األحسن، فاقتفيته تربكا مبا اختاره حممد بن احلسن 
  رمحه هللا"

ÒAvwg †`Ljvg ÔAvj RvwgDm mvMx‡iiÕ ZviZxe AZ¨šÍ my›`i, ZvB 

eiK‡Zi Rb¨ Bgvg gynv¤§v` †h ZviZxe Aej¤^b K‡i‡Qb AvwgI †mB 

ZviZxe Aej¤b̂ K‡iwQ47|Ó 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK gviMxbvbx in. Zuvi GB wKZv‡e Bgvg Avey nvbxdv, Bgvg Avey 

BDmyd I Bgvg gynv¤§v` in. Gi BLwZjvd eY©bv K‡i‡Qb| `jxj cÖgvY 

G‡Kev‡i Kg eY©bv K‡i‡Qb48| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

                                                 
45

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn 141; Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 1/383; ZvRyZ ZvivwRg 2/17| 

46
 خمطوط بداية املبتدي ٢/ب )مقدمة املؤلف غري موجود يف نسخة املطبوعة( . 

47
 املرجع السابع ٣/أ . 

48
 . we`vqvZzj gyeZv`x c„. 3-28, 98-108, 179-210| 
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GB wKZvewU †h‡nZz nvbvdx gvhnv‡ei g~j¨evb `yÔwU wKZve ÔAvj 

RvwgDm mvMxiÕ I ÔgyLZvmviæj Kz`~ixÕi mgš^‡q msKjb Kiv n‡q‡Q, Gi 

ØvivB cÖZxqgvb nq †h, Gi ¸iæZ¡ KZUzKz| wjLK gviMxbvbx in. Gi 

cÖksmv Ki‡Z wM‡q Djvgv‡q wKivg e‡jb: 

راً، جامعًا للعلوم، ضابطا للفنون، متقناً،   "كان إماماً، فقيهاً، حافظاً، حمداًث، مفسِر
حمققًا، نظارًا، مدققًا، زاهدًا، ورعًا، ابرعًا، فاضاًل، ماهرًا، أصوليًا، أديبًا، شاعراً، مل تر 

يف  العيون مثله يف عصره يف العلم واألدب، وله اليد الباسطة يف اخلالف، والباع املمتد
 املذهب، تفقه وأخذ من األئمة املشهورين."

ÒwZwb wQ‡jb Bgvg, dKxn, nv‡dh, gynvwÏm, gydvmwmi, mg~n Bj‡gi 

AwaKvix, mKj welq AvZ¥ ’̄Kvix, `ÿ, gynvw°K, gy`vw°K, gybvwhi, Zc¯x̂, 

†Lv`vfxiæ, we`», mybxwZm¤úbœ, weÁ, Dm~jex`, mvwnwZ¨K, Kwe, Bjg I 

mvwn‡Z¨ ZrKvjxb mg‡q Zuvi mgKÿ †KD wQjbv, BLwZjvd I gvhnveMZ 

wel‡q wZwb wQ‡jb D`vi, wZwb cÖwm× AvB¤§v‡`i KvQ †_‡K wdKn AR©b 

K‡i‡Qb49|Ó 

wKZvewU مكتبة ومطبعة حممد علي صبح Kvq‡iv †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

ه ( رمحه هللا ٥٣٩حتفة الفقهاء لعالء الدين السمرقندي )ت   
10| wKZv‡ei bvg : ZznvdvZzj dzKvnv (ev`v‡qDm mvbv‡qi g~j) 

wjLK : AvjvDÏxb mvgviKv›`x in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: gynv¤§v` Be‡b Avngv` Be‡b Avex Avngv`, Avey 

eKi AvjvDÏxb mvgviKv›`x| wZwb nvbvdx gvhnv‡ei weÁ Av‡jg I dKxn 

wQ‡jb| nvj‡e emevm Ki‡Zb Ges ¯̂xq wKZve ZzndvZzj dzKvnv Øviv 

cÖwmw× jvf K‡i‡Qb| Zuvi BwšÍKvj nq 539/540 wnRix‡Z50| 

wKZve cwiwPwZ: 

                                                 
49

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 141| كتائب اعالم االخيار للكفوي )خمطوط( ٣٢٠/ ب 
50

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 158, Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 2/6, gyÔRvgyj gvZe~ÔAvZ c„. 

1046, wgdZvûm mvÔAv`vn 2/273-74| 
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GwU GKwU `xN© gZ‡bi wKZve| wjLK Zv‡Z gvmAvjvmg~‡n Bgvg‡`i 

AwfgZ‡K mnR I mvejxj Av›`v‡R Ges my¯úófvlvq we Í̄vwiZfv‡e eY©bv 

K‡i‡Qb| hvi d‡j cvVK‡`i Rb¨ wKZv‡ei BeviZ eyS‡Z Ges gg© 

D`NvU‡b †Zgb Kó †cvnv‡Z nqbv| 

wjLK wKZvewU msKj‡b gyLZvmviæj Kz`~ixi Dci wbf©i K‡i‡Qb| 

Kz`~ixi gymvwbœd †hme gvmvwqj †Q‡o w`‡q‡Qb, †mme gvmvwqj eY©bv 

K‡i‡Qb Ges Kz`~ixi RwUj gvmvwqj‡K gRe~Z `jx‡ji gva¨‡g my¯úó 

K‡i‡Qb| †hgb wZwb wKZv‡ei f~wgKvq e‡jb: 

ْيخ أيب احْلَُسنْي اْلَقُدوررِي َرمَحه هللا َجامع  » اْعَلم َأن "اْلُمْخَتصر" اْلَمْنُسوب إرىَل الشَّ
ْهر ُمْهمَلة: يهدي هبَا الرائض يفر َأكثر  َْيُث اَل تَراَها مدى الدَّ ْقه مستعملة، حبر مجال من اْلفر

ث والنوازل، ويرتقي هبَا املرتض ي واملنازل، َوملا َعمت َرْغَبة اْلُفَقَهاء إرىَل َأعَلى املراق ياحْلََوادر
إرىَل َهَذا اْلكتاب، طلب مين بَعضهم، من االخوان واالصحاب، َأن أذكر فريهر بعض َما ترك 
اَلئرل، لَيُكون َذرريَعة  ْنُه، برَقوي من الدَّ املَُصِنف من َأقَسام اْلمَسائرل، وأوضح املشكالت مر

يلإرىَل َتْضعريف اْلَفائرَدة، ابلت لريل، إرىَل ََتْرريج َذوي التَّْحصر يل، ووسيلة برذكر الدَّ ْفصر  قسيم َوالت َّ
» 

Òkv‡qL Aveyj †nvmvBb Kz`~ix in. KZ©„K iwPZ gyLZvmviæj Kz`~ix 

wdK‡ni gvmvwqj‡K mvi ms‡ÿ‡c Ggbfv‡e mwbœe× K‡i‡Q, hv hyM hyyM a‡i 

mK‡ji wbKU MÖnY‡hvM¨ n‡q Avm‡Q| AvKw¯§K I wbZ¨bZzb AvcwZZ 

mgm¨vq AvµvšÍ e¨w³‡`i AwaKvsk mgq c_cÖ`k©b K‡i Avm‡Q| D”Pwkÿv 

AR©bKvix e¨w³ Gi Øviv c`‡bœvwZ jvf K‡i| hLb dzKvnv‡q wKivg 

e¨vcKnv‡i GB wKZv‡ei cÖwZ Szu‡K co‡Q, ZLb dKxn‡`i †_‡K KwZcq 

eÜz-evÜe Avgv‡K Ggb GKwU wKZve msKj‡bi Rb¨ Aby‡iva K‡i‡Qb, †h 

wKZv‡e Bgvg Kz`~ix †hme gvmvwqj‡K †Q‡o w`‡q‡Qb Avwg †hb †mme 

gvmvwqj‡K D‡jøL Kwi Ges Kz`~ixi RwUj gvmAvjv¸‡jv‡K gRe~Z `jx‡ji 

gva¨‡g my¯úó Kwi| hv‡Z K‡i gvmAvjvi cÖKvi I ¯̂we Í̄v‡i ÁvbvR©‡b GwU 

wØ¸b dvq`vRbK nq Ges AbymwÜrmy‡`i `jxj †ck Kivi gva¨g nqÓ51| 
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wjLK AvjvDÏxb mvgviKv›`x in. Zuvi wKZv‡ei eve, dQj I gvmvwqj 

myweb¨ Í̄ Ki‡Y gyLZvmviæj Kz`~ixi avivevwnKZv iÿv K‡ibwb| wZwb 

wKZve‡K Gfv‡e ZviZxe w`‡q‡Qb: 

اَلة،  كتاب الطََّهارَة ْوم،  كتاب الزََّكاة،  كتاب اجْلََنائرز  ،كتاب الصَّ كتاب ،  كتاب الصَّ
ك ،  كتاب اأْلَْْيَان،  كتاب اْلعتاق،  كتاب الطَّاَلق،  كتاب النِرَكاح،  وعكتاب اْلبيُ ،  اْلَمَناسر

َجارَة كتاب ،  كتاب الرَّْهن،  كتاب الِصْرف،  كتاب اْلُمَضاربَة،  كتاب الِشرَكة،  كتاب اإْلر
ْفَعة اَبئرح،  الشُّ ْيد،  كتاب الذَّ ية،  كتاب الصَّ ايت،  كتاب اْلَغْصب،  كتاب اأْلُْضحر ،  كتاب الدِر

يَعة،  كتاب اهلْرَبة،  كتاب الِسرَقة،  ُدودكتاب احلُْ  ْعَوى ،  كتاب اْلَعاررية،  كتاب اْلَودر كتاب الدَّ
َرار،  والبينات ق ْ ،  كتاب احلْرَواَلة،  كتاب اْلكَفاَلة،  كتاب اْلوَكاَلة،  كتاب اْلَوَصاايَ ،  كتاب اإْلر

ْلح ْسَمة،  كتاب اإْلرْكَراه،  كتاب اْلُمَزارَعة،  كتاب الصُّ كتاب ،  تاب اْلَمْأُذونك،  كتاب اْلقر
اَبَحة،  كتاب اأْلَْشرربَة،  كتاب الِشْرب،  الِسري اَبَحة،  كتاب احْلَْظر َواإْلر ،  كتاب احْلَْظر َواإْلر

بق يط واللقطة،  كتاب اْلَمْفُقود،  كتاب السَّ َثى،  كتاب اللَّقر َهاَدات،  كتاب اخْلُن ْ ،  كتاب الشَّ
َهاَدات يكتاب أدب ا،  كتاب الرُُّجوع َعن الشَّ َقة،  لَقاضر ََ ََ َد  .كتاب اْلَوْقف َوالصَّ

†gvUK_v wjLK gyLZvmviæj Kz`~ixi evemg~n‡K Ab¨vb¨ ev‡e mwbœ‡ewkZ 

K‡i‡Qb| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK AvjvDÏxb mvgviKv›`x in. Zuvi GB wKZv‡e Bgvg‡`i BLwZjvd 

eY©bv K‡i‡Qb| nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg PZzóq Z_v Avey nvbxdv, Avey 

BDmyd, gynv¤§v` I hydvi in. Gi Awfg‡Zi gv‡S Zzjbv †ck K‡i‡Qb, 

cvkvcvwk KviI †_‡K wfbœ gZvgZ _vK‡j †mw`‡KI Bw½Z K‡i‡Qb| 

GQvov cÖwm× `yB Bgvg Z_v Bgvg kvwdC I Bgvg gvwjK in. Gi 

AwfgZ‡KI my¯úófv‡e D‡jøL K‡i‡Qb| KLbI KLbI Ab¨vb¨ Bgvg‡`i 

Awfg‡Zi w`‡KI Bw½Z K‡i‡Qb| AwaKvsk mgq Zuvi wbKU †h AwfgZwU 

cÖvavb¨, †m Awfg‡Zi ¯̂c‡ÿ bKjx I AvKjx `jxj †ck K‡i‡Qb| †Kv‡bv 

†Kv‡bv mgq Ab¨vb¨‡`i Awfg‡Zi `jx‡ji cÖwZI Bw½Z K‡i‡Qb52| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 
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wjLK GB wKZv‡e nvbvdx gvhnv‡ei BgvgMY Ges Ab¨vb¨ dzKvnv‡q 

wKiv‡gi AwfgZ‡K my›`ifv‡e Dc ’̄vcb Kivi Kvi‡Y Ges AwaKvsk †ÿ‡Î 

`jxj-cÖgvY †ck Kivi Kvi‡Y wKZvewUi ¸iæZ¡ eû ¸‡Y e„w× †c‡q‡Q| 

wKZvewU AvKvi I mvB‡R wKQzUv †QvU n‡jI dzKvnv‡`i AwfgZ I 

Dw³mg~n‡K cy‡ivcywifv‡e mwbœe× K‡i wb‡q‡Q| eû bKjx I AvKjx 

`jxj‡K cwi‡ewóZ K‡i‡Q| we¯§qKi ZviZxe Ges PgrKvi cÖKvi‡f` GB 

wKZve‡K wdK‡n nvbvdxi AwaKvsk gZb †_‡K wb`viæYfv‡e ˆewkó¨gwÊZ 

K‡i‡Q53| GQvov GwU AvjvDÏxb mvgviKv›`x in. Gi msKwjZ Ab¨vb¨ 

mKj wKZve A‡cÿv me©vwaK cÖwm× wKZve| GgbwK wZwb GB wKZve ØvivB 

me‡P‡q †ewk cwiwPwZ jvf K‡i‡Qb Ges ejv nq  حتفة »السمرقندي صاحب
«الفقهاء  A_©vr, mvgviKv›`x ej‡Z GKgvÎ ÒZzndvZzj dzKvnvÓi gymvwbœd‡KB 

eySvq54| 

wKZvewU 3 L‡Ê 1414 wn. 1994 C. َدار اْلكتب العلمية ˆeiƒZ †_‡K 

cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ١٠٠٤ت )تنوير األبصار و جامع البحار للتُُّمراتشي 
11| wKZv‡ei bvg : Zvbexiæj AveQvi Iqv RvwgDj wenvi 

wjLK : LZxe ZzgyiZvkx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v`| wcZvi bvg Avãyjøvn| `v`vi bvg 

Avngv`| Dcvwa kvgmyÏxb| wbmeZx bvg Avj LZxe, Avj Dgvix, AvZ 

ZzgyiZvkx, Avj Mvhhx I Avj nvbvdx| ¯̂xq hy‡M Djvgv‡q Avnbv‡di 

†K›`ªwe›`y I gv_vi gyKzU wQ‡jb| Mvhhv AÂ‡ji Awaevmx wQ‡jb, †mLv‡bB 

Rb¥ jvf K‡ib Ges †mLv‡bB g„Zz¨ eiY K‡ib| Rb¥: wZwb 939 wnRix 

                                                 
53

 . ev`v‡qDm mvbv‡q wjj Kvmvbx 1/4, Kvkdzh hyb~b wj nvRx Ljxdv 1/371| 

54
 . Avj RvIqvwniæ gywhq¨vn wjj Kvikx 3/18, ZvevKvZzj dzKvnv wj Kzeiv hv`vn c„. 92, Avj 

dvIqvwq`yj evwnq¨vn wjj jvL‡bŠex c„. 158,  )ب/٢٥٣كتاب أعالم األخيار للكفوي )خمطوط  
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gyZvweK 1532 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 1004 wnRix gyZvweK 

1596 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib55| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU G‡Kev‡i mswÿß GKwU gZ‡bi wKZve| GB wKZve wdK‡n 

nvbvdxi wbf©i‡hvM¨ gZ‡bi wKZv‡ei AwaKvsk gvmvwqj‡K kvwgj K‡i 

wb‡q‡Q| wjLK ZzgyiZvkx in. wKZvewU iPbv K‡i‡Qb dZIqv cÖ`vb Ges 

wePviKvh© cwiPvjbvKvix‡`i mn‡hvwMZv Kivi Rb¨56| wKZvewU Aa¨qb 

Kivi Øviv eySv hvq †h, wjLK wKZvewU ÔRvwgDm  mMxiÕ Ges Ôwn`vqvÕ 

wKZveØ‡qi ZviZx‡e web¨ Í̄ K‡i‡Qb| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK wKZvewU G‡Kev‡iB mswÿß AvKv‡i msKjb K‡i‡Qb| †mªd 

 Dw³ eY©bvi Dci ÿvšÍ n‡q‡Qb| GKvi‡Y wZwb dzKvnv‡`i مفىت به Ges راجح

BLwZjvd I `jxj cÖgvYI D‡jøL K‡ibwb| Z‡e KLbI KLbI 

BLwZjv‡di w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb57| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZvewU wdK‡n nvbvdxi AZz¨rK…ó I ¸iæZ¡c~Y© GKwU gZ‡bi 

wKZve| GB wKZv‡ei ¸iæ‡Z¡i Rb¨ GZUzKzB h‡_ó †h, GwU ivÏyj gynZvi 

Z_v dZIqv‡q kvgxi g~j| Avi dZIqv kvgx Ggb GKwU dZIqvi wKZve 

hvi cÖwmw× I we Í̄…wZ KviI wbKU †Mvcb bq| Avjøvgv AvjvDÏxb nvmKvdx 

in. Zvbexiæj AveQv‡ii cÖksmv Ki‡Z wM‡q e‡jb:  فَاَق ُكُتَب َهَذا اْلَفنِر يفر
ْبطر َوالتَّ  ْخترَصارر الضَّ يحر َواالر ْصحر  ÒgvmAvjv web¨vm, weï×Zv I mswÿßZvi †ÿ‡Î 

Zvbexiæj AveQvi wKZvewU wdKn kv‡ ¿̄i Ab¨ mKj wKZv‡ei Dci †kÖôZ¡ 

AR©b K‡i‡Q58|Ó Avjøvgv gywneŸx in.59 Zvbexiæj AveQv‡ii gymvwbœ‡di  

cÖksmv Ki‡Z wM‡q e‡jb: 

                                                 
55

 . LyjvmvZzj AvQi 4/18| 

56
 . Zvbexiæj AveQvi c„. 6; Kvkdzh hyb~b wj nvRx Ljxdv 1/501| 

57
 . Zvbexiæj AveQvi c„. 2-12, 42-44| 

58
 . `yi‡i gyLZvi 1/3| 

59
 حممد أمني بن فضل هللا بن حمب الدين بن حممد احمليب احلموي األصل، الدمشقي )املتوىف: ١١١١ه ( . 
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اَلع َكاَن اماما فَاضال َكبرريا حسن السمت مجي" طِر ل الطَّرريَقة قوى احلافظة كثري االر
جْلُْمَلةر َفلم يْبق ىف آخر أمره من ُيَساوريه ىف الدرَجة َوقد رَأس ىف اْلُعُلوم وقصده ....  َوابر

َها كرَتابَة تنوير االبصار ن ْ َوى َوألف التآليف العجيبة املتقنة مر َوَشرحه ُهَو  .....النَّاس لْلَفت ْ
ْرح اْلُمَسِمى  "مبنح اْلغفار َوُهَو من أَنْ َفع كتب اْلَمْذَهب الشَّ

ÒLZxe ZzgyiZvkx in. wQ‡jb Bgvg, mybxwZm¤úbœ, weÁ, DËg ˆewk‡ó¨i 

AwaKvix, my›`i ixwZ-bxwZ Aej¤b̂Kvix, gRe~Z ¯§„wZkw³i AwaKvix, 

Z_¨vwfÁ, †gvUK_v Zuvi †kl Rxe‡b Zuvi mgKÿ †KD wQjbv| wZwb 

Bj‡gi g Í̄K Ges dZIqvi Rb¨ DwÏó wQ‡jb| wbf©i‡hvM¨ A‡bK wKZve 

iPbv K‡i‡Qb| Zb¥‡a¨ ÔZvbexiæj AveQviÕ Ab¨Zg| wZwb wb‡RB Ôwgbvûj 

MvddviÕ bv‡g Gi GKwU kivn wj‡L‡Qb| GwUI nvbvdx gvhnv‡ei AZxe 

GKwU DcKvix wKZve60|Ó Avjøvgv gywneŸxi GB Dw³wU ivÏyj gynZv‡i 

Avjøvgv Be‡b Av‡e`xb kvgx in.I G‡b‡Qb61| AvjvDÏxb nvmKvdx in. 

ÔZvbexiæj AveQv‡iÕi `yÔwU kivn wj‡L‡Qb| GKwU LyeB `xN© kivn, hvi 

bvg خزائن األسرار وبدائع األفكار يف تنوير األبصار وجامع البحار Av‡iKwU n‡jv 

 Gi Dci ïåmy›`i nvwkqv msKjb K‡i‡Qb الدر املختار شرح تنوير األبصار

Avjøvgv kvgx in., hvi bvg ivÏyj gynZvi, hv dZIqv‡q kvgx bv‡g cÖwm×| 

 

 62ه ( رمحه هللا )خمطوط( ٩٧٤عيون املذاهب للكاكي ) 
12| wKZv‡ei bvg : Dq~byj gvhvwne| 

wjLK : kv‡qL gynv¤§v` Avj-KvKx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v`, wcZvi bvg gynv¤§v`, `v`vi bvg 

Avngv`| Dcvwa wKIqvgyÏxb| wbmewZ bvg KvKx| nvbvdx gvhnv‡ei weÁ 

dKxn I Dm~jwe`| BwšÍKvj: wZwb 749 wnRix gyZvweK 1348 L„óv‡ã 

                                                 
60

 . LyjvmvZzj AvQi wjj gywneŸx 4/19| 

61
 . ivÏyj gynZvi 1/19| 

62
 خمطوطات جامعة االمام حممد بن سعود ابلرايض: ٥٣٠٧ف، حيقق يف جامعة االمام ابلرايض . 
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Kvq‡iv‡Z BwšÍKvj K‡ib| Zuvi iwPZ MÖš’: ÔwgÔivRy` w`ivqv wd kiwnj 

wn`vqvÕ| ÔRvwgDj Avmivi wd kiwnj gvbviÕ| ÔDq~byj gvhvwneÕ63| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU nvbvdx gvhnv‡ei gZ‡bi wKZv‡ei g‡a¨ GKwU mswÿß gZ‡bi 

wKZve| G‡Z wjLK gvhnve PZzóq‡K mwbœe× K‡i‡Qb64| wKZve‡K ïiæ 

K‡i‡Qb أبواب العبادات Øviv| †hgb   ،كتاب الطهارة، كتاب الصالة، كتاب الزكاة
 msµvšÍ Aa¨vq¸‡jv أحكام األسرة Gici كتاب الصوم و االعتكاف، كتاب احلج

G‡b‡Qb,كتاب النكاح، كتاب الرضاع، كتاب الطالق Gici Ab¨vb¨ Aa¨vq¸‡jv 

G‡b‡Qb,  األْيان، كتاب احلدود،  كتاب السري، كتاب اللقيط،  كتاب االعتاق، كتاب
كتاب اللقطة، كتاب اآلبق، كتاب املفقود، كتاب الشركة، كتاب الوقف، كتاب البيوع،  

كتاب الكفالة، كتاب احلوالة، كتاب القضاء، كتاب الشهادات، كتاب الوكالة، كتاب 
وديعة، كتاب العارية،  الدعوى، كتاب اإلقرار، كتاب الصلح، كتاب املضاربة، كتاب ال

كتاب اإلجارات، كتاب املكاتب، كتاب الوالء، كتاب اإلكراه، كتاب احلجر، كتاب 
املأذون، كتاب الغصب، كتاب الشفعة، كتاب القسمة، كتاب املزارعة، كتاب املساقاة،  
كتاب الذابئح، كتاب األضحية، كتاب الكراهية، كتاب إحياء املوات، كتاب الشرب،  

ة، كتاب الصيد، كتاب الرهن، كتاب اجلناايت، كتاب الوصااي، كتاب كتاب األشرب
 |Øviv wKZve mgvß K‡i‡Qb كتاب الفرائض me©‡kl اخلنثى، مسائل شىت

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK KvKx in. Zuvi GB wKZv‡e gvmAvjvi ûKzg eY©bvi †ÿ‡Î nvbvdx 

gvhnv‡ei AbymiY K‡i‡Qb Ges †Kv‡bv gvmAvjvq GKvwaK AwfgZ _vK‡j 

†h Awfg‡Zi Dci dZIqv Zvi w`‡KI Bw½Z K‡i‡Qb| `jxj cÖgvY 

e¨ZxZ Ab¨vb¨ dzKvnv‡`i Z_v Bgvg Avey BDmyd, Bgvg gynv¤§v`, Bgvg 

                                                 
63

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 186; Kvkdzh hyb~b 1187, 1824;  كتائب أعالم األخيار للكفوي
أ/٤٦٣)خمطوط(   

64
 عيون املذاهب ١/ب )خمطوط( . 
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hydvi, Bgvg gvwjK, Bgvg kvwdC I Bgvg Avngv` in. Gi BLwZjvd 

my¯úófv‡e D‡jøL K‡i‡Qb65| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

wKZvewU mswÿß nIqv m‡Ë¡I wdK‡ni ¸iæZ¡c~Y© gvmvwq‡ji †ÿ‡Î 

A‡bK gyRZvwn` dzKvnv‡`i AwfgZ‡K kvwgj K‡i‡Q| Avjøvgv Kvdvex in. 

GB wKZv‡ei cÖksmv Ki‡Z wM‡q e‡jb: "خمتصر لطيف، و جامع شريف" ÒGwU 

PgrKvi I bxwZMf© GKwU mswÿß wKZve66| GB wKZv‡ei cÖksmvq Avjøvgv 

jvL‡bŠex in. e‡jb: "خمصر انفع" ÒGwU dvq`vRbK mswÿß GKwU 

wKZve67| 

 

 ( رمحه هللا٨٨٥غرر األحكام ملوىل خسرو )ت 
13| wKZv‡ei bvg : ¸iviæj AvnKvg| 

wjLK : gvIjv Lmiæ in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v`, wcZvi bvg divgyih ev divgyh, 

`v`vi bvg Avjx, †gvjøv Lmiæ wKsev gvIjv Lmiæ bv‡g cÖwm×| wdKn Ges 

Dm~‡j wdK‡n nvbvdx gvhnv‡ei eo Avwjg| wZwb g~jZ iƒ‡gi Awaevmx| 

g„Zz¨: 885 wnRix gyZvweK 1480 L„óv‡ã KzmZzbZzwbqvq BwšÍKvj K‡ib68| 

wKZve cwiwPwZ : 

¸iviæj AvnKvg bvgK wKZvewU wdK‡n nvbvdxi gyZvAvLwLixb‡`i 

gZ‡bi AšÍf©y³| wjLK gvIjv Lmiæ ¸iviæj AvnKvg wKZvewU‡K gRe~Z 

I wbf©i‡hvM¨ gZ‡bi wKZve evbv‡bvi Rb¨ cÖvYvšÍKi cÖ‡Póv K‡i‡Qb|  

                                                 
65

 عيون املذاهب )خمطوط( ٢/أ-٤/أ، ٤٥/ب، ٤٦/أ، ٦٣/ب، ٦٥/أ . 
66

 كتائب اعالم االخيار للكفوي )خمطوط( ٤٦٣/أ . 
67

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 186| 

68
 . Avj dvIqvwq`yj evwnq¨vn 184; wgdZvûm mvÔAv`vn 2/61; Avj Avhnvwiq¨vn 2/153; 

gyÔRvgyj gvZe~AvÕZ 1790; Avh hvIDj jvwgÔ 8/279; Kvkdzh h~b~b 1199, 1657| 
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"خاليا عن الرواايت الضعيفة، حاليا ابلقيود واإلشارات الشريفة اللطيفة، حمتواي على 
مهمات خلت عنها املتون املشهورة، و منطواي على أحكام ملمات مل تكن فيها مسطورة، 

  معجبا نظمه الفصيح األديَب، ومؤنقا فحواه الفقيه األريب."

Ò`ye©j wiIqvqvZmg~n‡K cwinvi K‡i‡Qb Ges ودقي  I m~² Bkviv‡K 

Aej¤b̂ K‡i‡Qb| Ggb ¸iæZ¡c~Y© welqvw`‡K cwi‡eób K‡i‡Qb †hme 

welqvw` cÖwm× gZ‡bi wKZv‡eI we`¨gvb †bB Ges حواداثت msµvšÍ wewa-

weavb‡KI mwbœe× K‡i‡Qb| wKZv‡ei BeviZ mymvwnwZ¨K‡`i Bevi‡Zi 

b¨vq A™¢~Z Q‡›` mvRv‡bv Ges weÁ dKxn‡`i ev‡K¨i b¨vq cwigvwR©ZÓ69| 

wjLK Zuvi GB wKZv‡e wdK‡ni AwaKvsk Aa¨vqmg~n‡K mwbœ‡ewkZ 

K‡i‡Qb| Bev`v‡Zi hveZxq Aa¨vqmg~n‡K Ab¨vb¨ gymvwbœdxb‡`i b¨vq 

wKZv‡ei cÖvi‡¤¢ G‡b‡Qb| wKZve‡K wb‡¤œv³ ZviZx‡e web¨ Í̄ K‡i‡Qb: 

اَلةر ،  كرَتاُب الطََّهارَةر  ْومر كرتَ ،  كرَتاُب الزََّكاةر ،  كرَتاُب الصَّ كرَتاُب ،  كرَتاُب احْلَجِر ،  اُب الصَّ
يَّةر  ْيدر ،  اأْلُْضحر اَبئرحر ،  كرَتاُب الصَّ كرَتاُب ،  كرَتاُب إْحَياءر اْلَمَواتر ،  كرَتاُب اجلْرَهادر ،  كرَتاُب الذَّ

ْسترْحَسانر  َيةر َواالر كرَتاُب ،   اْلَعَتاقكرَتابُ ،  كرَتاُب الطَّاَلقر ،  كرَتاُب الرََّضاعر ،  كرَتاُب النِرَكاحر ،  اْلَكَراهر
كرَتاُب ،  كرَتاُب اجلْرَنااَيتر ،  كرَتاُب اأْلَْشرربَةر ،  كرَتاُب احْلُُدودر ،  كرَتاُب اأْلَْْيَانر ،  كرَتاُب اْلَواَلءر ،  اْلكرَتابَةر 

اَيتر  يطر ،  كرَتاُب اْلَمْفُقودر ،  كرَتاُب اآْلبرقر ،  كرَتاُب اْلَمَعاقرلر ،  الدِر كرَتاُب ،  قَطةُ كرَتاُب اللُّ ،  كرَتاُب اللَّقر
ْفَعةر ،  كرَتاُب اْلبُ ُيوعر ،  اْلَوْقفر  َجارَةر ،  كرَتاُب اهلْرَبةر ،  كرَتاُب الشُّ كرَتاُب ،  كرَتاُب اْلَعارريَّةر ،  كرَتاُب اإْلر

يَعةر  كرَتاُب ،  كرَتاُب اْلَمْأُذونر ،  كرَتاُب احْلَْجرر ،  كرَتاُب اإْلرْكَراهر ،  كرَتاُب اْلَغْصبر ،  كرَتاُب الرَّْهنر ،  اْلَودر
ررَكةر ،  كرَتاُب اْلُمَضارَبَةر ،  كرَتاُب احْلََواَلةر ،  كرَتاُب اْلَكَفاَلةر ،  اْلوََكاَلةر  ، كرَتاُب اْلُمَزاَرَعةر ،  كرَتاُب الشَّ

ْعَوى،  كرَتاُب اْلُمَساقَاةر  َرارر ،  كرَتاُب الدَّ ق ْ َهاَداتر ،  كرَتاُب اإْلر ْلحر ،  كرَتاُب الشَّ كرَتاُب ،  كرَتاُب الصُّ
ْسَمةر ،  اءر اْلَقضَ  َة اْلكتاب، كرَتاُب اْلَوَصاايَ ،  كرَتاُب اْلقر  .َخامتر

gymvwbœd wb‡RB Gi GKwU kivn wj‡L‡Qb, hvi bvg w`‡q‡Qb  درر احلكام
 Øviv| cieZx©‡Z Ô¸iviæj AvnKvgÕ Ges Ô`yiviæj û°vgÕ شرح غرر األحكام

Dfq wKZve GK mv‡_ cÖKvk Kiv n‡q‡Q| 
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 . ¸iviæj AvnKvg| 
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BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK †gvjøv Lmiæ Zvi GB wKZv‡e †mªd gvmAvjv D‡jøL K‡i‡Qb 

`jxj cÖgvY D‡jøL K‡ibwb Ges AwaKvsk †ÿ‡Î dzKvnv‡`i BLwZjvdI 

eY©bv K‡ibwb, wbZvšÍB gv‡S g‡a¨ cÖwm× nvbvdx Bgvg‡`i AwfgZ eY©bv 

K‡i‡Qb70| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

¸iviæj AvnKvg wKZvewU nvbvdx‡`i wbKU AZxe MÖnY‡hvM¨ GKwU 

wdKnx gZ‡bi wKZve| eû Djvgv‡q wKivg Gi kivn I ZvÔjxK iPbv 

K‡i‡Qb71| A‡bK dzKvnv‡q wKivg Gi cÖksmvI K‡i‡Qb72| 

 

 ه ( رمحه هللا ٦٥٥أليب القاسم السمرقندي )ت  73الفقه النافع
14| wKZv‡ei bvg : Avj wdKûb bv‡dÕ| 

wjLK : Aveyj Kv‡mg Avm mvgviKv›`x in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: gynv¤§v` Be‡b BDmyd Be‡b gynv¤§v` Be‡b Avjx 

Be‡b gynv¤§v`| wbmewZ bvg Avj Avjvex, Avj ûmvBbx, Avj gv`vbx, Avm 

mvgviKv›`x| Dcbvg Aveyj Kv‡mg, Dcvwa bvwmiæÏxb| mvgviKv‡›`i 

Awaevmx| nvbvdx gvhnv‡ei weÁ dKxn, Zvdmxi I nv`x‡mi eo Av‡jg 

wQ‡jb| g„Zz¨: wZwb mvgviKv‡›` 556 wnRix gyZvweK 1161 L„óv‡ã BwšÍKvj 

K‡ib74| 

wKZve cwiwPwZ: 

                                                 
70

 غرر األحكام )خمطوط( ٤/أ-٨/أ، ١١٥/ب-١١٩/ب، ٢١٥/ب-٢١٩/ب . 
71

 . Kvkdzh hyb~b wj nvRx Ljxdv 2/1199-1200| 

72
 . ¸bqvZz hvwej AvnKvg wjk ïiæ¤^yjvjx 1/4; nvwkqvZz` `yivi Avjvj ¸ivi wjj L‡`gx c„. 3; 

Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn wjj jvL‡bŠex c„ 184| 

73
هذا الكتاب حققه الدكتور إبراهيم بن حممد بن إبراهيم العبود بكلية الشريعة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود  . 

ه ( ١٤٠٩)اإلسالمية ابلرايض   
74

 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 2/147; Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn 219, 220; nvw`qvZzj 

Av‡idxb 2/94| 
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GwU wdK‡n nvbvdxi we Í̄…Z GKwU wdK‡ni wKZve| wjLK Zuvi GB 

wKZve‡K Gfv‡e web¨ Í̄ Ki‡Qb: 

كتاب الطهارة، كتاب الصالة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب احلج، كتاب 
النكاح، كتاب الرضاع، كتاب الطالق، كتاب الرجعة، كتاب اإليالء، كتاب اخللع، كتاب 
الظهار، كتاب اللعان، كتاب العدة، كتاب النفقات، كتاب العتاق، كتاب التدبري، كتاب 

ان، كتاب احلدود، كتاب السرقة، كتاب السري، كتاب املكاتب، كتاب الوالء، كتاب األْي
االستحسان، كتاب اللقيط، كتاب اللقطة، كتاب اآلبق، كتاب املفقود، كتاب الغصب،  
كتاب الوديعة، كتاب العارية، كتاب الصيد والذابئح، كتاب األضحية، كتاب الشركة،  

فعة، كتاب القسمة،  كتاب الوقف، كتاب اهلبة، كتاب البيوع، كتاب الصرف، كتاب الش
كتاب اإلجارات، كتاب أدب القاضي، كتاب الشهادات، كتاب الرجوع عنها، كتاب 
الدعوى، كتاب اإلقرار، كتاب الوكالة، كتاب الكفالة، كتاب احلوالة، كتاب الصلح، كتاب 
الرهن، كتاب املضاربة، كتاب املزارعة، كتاب املساقاة، كتاب الشرب، كتاب إحياء 

األشربة، كتاب اإلكراه، كتاب احلجر، كتاب املأذون، كتاب اجلناايت،   املوات، كتاب
 كتاب الدايت، كتاب املعاقل، كتاب الوصااي، كتاب الفرائض وأخرياً كتاب اخلنثى.

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

Beivnxg Be‡b gynv¤§v` Be‡b Beivnxg Avj Ave~`x GB wKZvewUi 

Bjgx ZvnKxK K‡i‡Qb| gynvw°K Zvi ZvnKx‡Ki f~wgKvq wj‡Lb:  

ان املؤلف رمحه هللا يهتم " ابالستدالل ابآلايت القرآنية الكرْية واألحاديث الشريفة، 
ويهتم أيضا بتوجيه الدليل، كما يعتمد أيضًا على االستدالل آباثر الصحابة والقياس، 

سف، وحممد بن ويقارن يف غالبية املسائل بني رأي اإلمام أيب حنيفة وتالميذه: أيب يو 
احلسن، وزفر بن اهلذيل أحيااًن، كما يتوسع يف املقارنة رأي احلنفية ورأي الشافعية، وأحيااًن 
يقارن بني رأي احلنفية ورأي املالكية، مع االستدالل لكال الطرفني، وْييل املؤلف يف 

 خرين."الغالب إىل نصرة أيب حنيفة، ويظهر ذلك يف التوسع يف االستدالل له ومناقشة اآل
ÒwjLK KziAvb I nv`xm Øviv `jxj †ck Kivi e¨vcv‡i ¸iæZ¡ cÖ`vb 

K‡i‡Qb Ges `jxjvw`i e¨vL¨v we‡køl‡Yi e¨vcv‡iI ¸iæZ¡ w`‡q‡Qb| 
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Ggwbfv‡e mvnvev‡q wKiv‡gi AvQvi I wKqv‡mi gva¨‡gI `jxj †ck 

K‡i‡Qb| AwaKvsk gvmAvjvq Bgvg Avey nvbxdv I Zuvi wkl¨ Bgvg Avey 

BDmyd, Bgvg gynv¤§v` I Bgvg hydv‡ii Awfg‡Zi gv‡S Zzjbv †ck 

K‡i‡Qb| Ggwbfv‡e nvbvdx I kvwdC‡`i Awfg‡Zi gv‡SI Zzjbv †ck 

K‡i‡Qb| KLbI KLbI nvbvdx I gvwjKx‡`i Awfg‡Zi gv‡SI Zzjbv 

†ck K‡i‡Qb| cvkvcvwk Df‡qi `jxjI †ck K‡i‡Qb| wjLK AwaKvsk 

gvmAvjvq Bgvg Avey nvbxdv in. Gi gZvg‡Zi ¯̂c‡ÿ `jxj †ck K‡i 

Ab¨‡`i AwfgZ‡K LÊb K‡i‡Qb, Gi Øviv eySv hvq †h, wZwb Bgvg Avey 

nvbxdv in. AwfgZ‡K mg_©b K‡i‡Qb75|Ó 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

wKZvewU `xN©w`b jvB‡eªix‡Z _vKvi Kvi‡Y nvbvdx gvhnv‡ei Djvgv‡q 

wKiv‡gi wbKU we‡klZ gyZvAvLwLixb‡`i wbKU Gi †Zgb cÖwmw× I cÖPvi-

cÖmvi N‡Uwb| AZci Beivnxg Be‡b gynv¤§v` Avj Ave~`x wKZve †_‡K 

ayjvevwj `~i K‡i Zvi Bjgx ZvnKxK K‡i‡Qb| Avjøvn Zuv‡K DËg wewbgq 

`vb Kiæb| 

GwU wdK‡n nvbvdxi DcKvix gZbmg~‡ni Ab¨Zg GKwU gZ‡bi 

wKZve| Djvgv‡q wKivg Gi eû kivn I e¨vL¨vMÖš’ wj‡L‡Qb76| Gi 

kiv‡ni g‡a¨ ivgykx in. Gi املنافع يف فوائد النافع Ges Bgvg nv‡dhyÏxb 

bvmvdx in. Gi املستصفي Ab¨Zg| A‡bK nvbvdx Djvgv‡q wKivg Gi 

cÖksmvI K‡i‡Qb| Avjøvgv ivgykx in. Gi Øviv DcK…Z nIqv Ges bv‡gi 

mv‡_ wKZv‡ei wgj _vKvi e¨vcv‡i wbwðZ K‡i‡Qb77| Bgvg bvmvdx in. 

e‡jb: 

رره كبحر جلي و ْساء ذات دراري، روضات جنات، و كنوز "أنه يف كثرة جوهره و د
  سعادات، ورموز إفادات.

ÒAvj wdKûb bvwdÕ wKZvewU gwY gy³vi Avwa‡K¨i Kvi‡Y Mfxi mgy`ª, 

bÿÎ wewkó AvKvk, dz‡jj D`¨vb, †mŠfv‡M¨i †KvlvMvi Ges DcKvix 

                                                 
75

 . gyKvÏvgvZz ZvnKxwKj wdKwnb bv‡dÕ wjj Ave~` c„. 60, 61| 

76
 . Kvkdz hyb~b wj nvRx Ljxdv 2/1922| 

77
 املنافع للرامشي )خمطوط( ٥/ب . 

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#57 

wb`k©‡bi mgZzj¨78|  Avjøvgv Kvdvex Ges Avjøvgv jvL‡bŠex in. wjL‡Ki 

Rxebx wjL‡Z wM‡q e‡jb: 

"له تصانيف كثرية املنافع، منها "النافع"، وهو املختصر املبارك يف الفقه، نفع هللا به 
  اخللق الكثري"

ÒAveyj Kv‡mg mvgviKv›`x in. Gi DcKvix A‡bK wKZve i‡q‡Q| 

Zb¥‡a¨ الفقه النافع Ab¨Zg| GwU wdKn kv‡ ¿̄ mswÿß I eiKZgq GKwU 

wKZve| Avjøvn ZvÔAvjv Gi Øviv AmsL¨ gvbyl‡K DcK…Z K‡i‡Qb79| 

 

ه ( رمحه هللا ٣٣٤الكايف للحاكم الشهيد )ت   
15| wKZv‡ei bvg : Avj Kvdx 

wjLK : nv‡Kg knx` in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v`, wcZvi bvg gynv¤§v`, `v`vi bvg 

Avngv`, ci `v`vi bvg Avãyjøvn| KzwbqvZ Aveyj dhj| nv‡Kg knx` bv‡g 

cÖwm×| wZwb eyLvivi wePvicwZi c‡` AwawôZ nb| AZci Lyivmv‡bi 

Avgxi nvgx` Zv‡K Zuvi وزير wn‡m‡e wbhy³ K‡ib| wZwb مرو Gi weÁ 

Av‡jg Ges wbR hy‡M nvbvdx gvhnv‡ei dKxn wQ‡jb| wZwb Bgvg 

Avngv‡`i wk‡l¨i wkl¨ Ges gy Í̄v`iv‡K nv‡K‡gi gymvwbœd nv‡Kg Avey 

Avãyjøvn bxkvcyixi D¯Ív`| Zuvi iwPZ wKZve ÔAvj KvdxÕ I ÔAvj gybZvKvÕ 

cÖf…wZ| g„Zz¨: wZwb 334 wnRix gyZvweK 945 L„óv‡ã ivq bvgK kn‡i 

wmR`viZ Ae¯’vq knx` nb80| 

wKZve cwiwPwZ: 

ÔAvj KvdxÕ wKZvewU Bgvg gynv¤§v` in. iwPZ nvbvdx gvhnv‡ei cÖwm× 

Qq wKZve hvwniæi wiIqvqv‡Zi ms‡ÿwcZ| Bgvg gynv¤§v` in. hvwniæi 

wiIqvqv‡Zi Qq wKZv‡e †hme gvmAvjv eY©bv K‡i‡Qb, nv‡Kg knx` in. 

                                                 
78

 املستصفي للنسفي )خمطوط( ٢/ب . 
79

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 220; كتائب أعالم األخيار للكفوي )خمطوط( ٢٩٧/أ 
80

 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 2/111, Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 185| 

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#58 

Zuvi ÔAvj KvdxÕ bvgK wKZv‡e †mme gvmAvjv‡K Rgv K‡i‡Qb| nv‡Kg 

knx` in. G‡Z AZ¨šÍ mwVKfv‡e gvhnve eY©bv K‡i‡Qb| ÔAvj KvdxÕi 

kivn K‡i‡Qb kvgmyj AvB¤§vn mvivLmx in., hvi bvg w`‡q‡Qb gvem~Z| 

Avjøvgv Be‡b Av‡e`xb kvgx in. e‡jb81: 

 وكتب ظاهر الرواايت أتت + ستاً و ابألصول أيضاً ْسيت
 وجيمع الست كتاب الكايف + للحاكم الشهيد فهو الكايف

 أقوى شروحه الذي كالشمس + مبسوط مشس األمة السرخسي
Òhvwniæi wiIqvqv‡Zi wKZve n‡”Q QqwU| †h¸‡jv‡K Dm~jI ejv nq| 

GB Qq wKZve‡K GKÎ K‡i‡Q nv‡K‡g knx‡`i Kvdx bvgK wKZve| Avi 

Kvdxi me©vwaK gRe~Z kivn n‡”Q kvgmyj AvB¤§vn mvivLmx in. Gi 

gvem~Z bvgK wKZveÓ| 

 

 ه ( رمحه هللا ٧١٠كنز الدقائق حلافظ الدين النسفي )ت 
16| wKZv‡ei bvg : Kvbhy` `vKvwqK 

wjLK : Aveyj evivKvZ nv‡dhyÏxb Avb bvmvdx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avãyjøvn, wcZvi bvg Avngv`, `v`vi bvg 

gvng~`, wbmewZ bvg bvmvdx| bvmvd kn‡ii w`‡K wbmeZ K‡i Zuv‡K 

bvmvdx ejv nq| Dcbvg Aveyj evivKvZ, Dcvwa nv‡dh yÏxb| wZwb nvbvdx 

gvhnv‡ei GKRb weÁ dKxn wQ‡jb| g„Zz¨: wZwb 710 wnRix gyZvweK 

1310 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib82| 

wKZve cwiwPwZ: 

Kvbhy` `vKvwqK wKZvewU wdK‡n nvbvdxi mswÿß gZbmg~‡ni g‡a¨ 

Ab¨Zg GKwU mswÿß gZ‡bi wKZve| g~jZ GwU Zuvi c~‡e©vwjøwLZ ÔIqvdxÕ 

bvgK wKZv‡ei mvi ms‡ÿc| wjLK wKZv‡ei gyKvÏgvq wj‡Lb: 

                                                 
81

 . DK~`y imwgj gydZx c„. 45, 59| 

82
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn 101; Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 1/270; Av` `yiviæj Kvwgbv 

2/247; wgdZvûm mvÔAv`vn 2/57| 
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َبًة َعْن اْلُمَطوَّاَلتر َأَرْدت َأْن " َباَع رَاغر ا رَأَْيت اهلْرَمَم َمائرَلًة إىَل اْلُمْخَتَصَراتر َوالطِر َلمَّ
 َّ َوُهَو، َوإرْن َخاَل   ....رَ برذرْكرر َما َعمَّ ُوُقوُعُه وََكثُ َر ُوُجوُدُه لرَتْكثُ َر فَائرَدتُُه َوتَ تَ َوف َّ  ُأخلَِرَص اْلَويفر

اَلتر فَ َقْد حَتَلَّى مبرََسائرلر اْلَفَتاَوى َواْلَواقرَعاتر    َعْن اْلَعوريَصاتر َواْلُمْعضر

ÒAvwg hLb †`Ljvg gvby‡li Drmvn-DÏxcbv mswÿß wKZv‡ei cÖwZ 

avweZ Ges `xN©vwqZ wKZve Aa¨qb Ki‡Z Awb”QzK| ZLb Avwg Avgvi 

ÔIqvdxÕ wKZve‡K ms‡ÿc Kivi msKí Kwi| Avwg gvby‡li AwaK dvq`vi 

Rb¨ GB wKZv‡e †mªd †mme gvmAvjv D‡jøL K‡iwQ †hme gvmAvjvi وقوع 

e¨vcK Ges وجود AwaK| GB wKZv‡e hw`I RwUj I `y‡e©va¨ gvmvAvjv 

D‡jøL K‡iwb Z‡e فَ َتاَوى Ges َواقرَعات msµvšÍ gvmvwqj Øviv wKZve‡K 

mw¾Z K‡iwQ83|Ó 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK bvmvdx in. Kvbhy` `vKvwqK wKZve‡K wdKnx Ab¨vb¨ mswÿß 

gZ‡bi wKZv‡ei c×wZ‡Z wj‡L‡Qb| wZwb GB wKZv‡e dzKvnv‡`i 

BLwZjvd I `jxj cÖgvY D‡jøL K‡ibwb84| Z‡e Ggb wKQz wPý Aej¤b̂ 

K‡i‡Qb hv AvB¤§v‡q wKiv‡gi BLwZjv‡di cÖwZ Bw½Z enb K‡i| (wKš‘ 

Gme wPý cÖPwjZ bymLvq †`Lv hvq bv!) 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZvewUI nvbvdx gvhnv‡ei gyZvAvLwLix‡b Djvgv‡q wKiv‡gi 

wbKU AZ¨šÍ wbf©i‡hvM¨ I Av¯’vkxj GKwU gZ‡bi wKZve85| gyLZvmviæj 

Kz`~ixi b¨vq GwU AwaK cÖPwjZ I cÖwm× GKwU wdKnx gZ‡bi wKZve| eû 

Djvgv‡q wKivg Gi kivn I e¨vL¨vMÖš’ wj‡L‡Qb86| Avjøvgv Be‡b byRvBg 

Gi cÖksmvq e‡jb: "أحسن خمتصر صنف يف فقه األئمة احلنفية" Ònvbvdx 

gvhnv‡ei wKZvemg~‡ni g‡a¨ ïåmy›`i GKwU mswÿß wdK‡ni wKZve87|Ó 

                                                 
83

 . Kvbhy` `vKvwqK c„. 2, 3; wgbnvZzj LvwjK 1/2|  

84
 . Kvbhy` `vKvwqK c„. 3-13, 28-40, 75-90| 

85
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 106, 107; gyKvÏvgvZz Dg`vwZi wiqvqvn c„. 10, Avb bvwdDj 

Kvexi c„. 23| 

86
 . Kvkdzh hyb~b wj nvRx Ljxdv 2/1515, 1516| 

87
 . Avj evniæi iv‡qK 1/2| 
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wKZvewU 1 L‡Ê دار البشائر اإلسالمية ودار السراج †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

ين البن الساعايت )ت جم  88ه ( رمحه هللا خمطوط ٩٤٦مع البحرين وملتقى النريِر
17| wKZv‡ei bvg : gvRgvDj evnivBb| 

wjLK: gyhvd&dviæÏxb Be‡b mvÔAvZx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avngv`, wcZvi bvg Avjx, `v`vi bvg 

ZvMwje ev QvÕjve, Dcvwa gyhvd&dviæÏxb, KzwbqvZ Be‡b mvÔAvZx| ساعة 

A_© Nwo| Zuvi wcZv Nwoi e¨emv Ki‡Zb weavq Zuv‡K ابن الساعايت ejv nq| 

wZwb nvbvdx gvhnv‡ei weÁ dKxn I Dm~jwe` wQ‡jb|  قال اليافعي: كان ممن
g يضرب به املثل يف الذكاء والفصاحة وحسن اخلطِ  „Zz¨: wZwb 694 wnRix gyZvweK 

1295 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib89| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU wdK‡n nvbvdxi GKwU wbf©i‡hvM¨ gZ‡bi wKZve| wjLK Be‡b 

mvÔAvZx in. G‡Z خمتصر القدوري Ges bvRgyÏxb bvmvdx (g „Zz¨: 537 wn.) 

in. iwPZ 90منظومة اخلالفيات wKZveØ‡qi gvmvBj‡K Rgv K‡i‡Qb| 

GKvi‡YB wKZvewUi bvgKiY K‡i‡Qb جممع البحرين K‡i| wjLK G‡Z أصح 
I أقوى  Ges خمتار للفتوى †Kvb&wU Zvi w`‡KI Bw½Z K‡i‡Qb91| wKZvewU 

Aa¨qb Øviv eySv hvq †h, wjLK Gi AwaKvsk ابب †K gyLZvmviæj Kz`~ixi 

                                                 
88

 خمطوطات مكتبة مكة املكرمة جبوار احلرم املكي الشريف . 
89

 . Avj AvÔjvg 1/175, Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 1/80, nvw`qvZzj Av‡idxb 1/100| Avj 

dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 26| 

90
 . gvbh~gvZzj wLjvwdqv‡Zi `xN© GKwU kivn wj‡L‡Qb nv‡dhyÏxb bvmvdx in., kivnwUi bvg 

w`‡q‡Qb ÔAvj gymZvmdvÕ| AZci kv‡in bvmvdx in. kivnwU‡K mswÿß K‡i‡Qb, Gi bvg 

w`‡q‡Qb ÔAvj gymvd&dvÕ| 

91
 جممع البحرين )خمطوط( ١/ب، ٢/أ . 
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ZviZx‡e web¨ Í̄ K‡i‡Qb92| †h‡nZz جممع البحرين Gi g‡a¨ gyLZvmviæj 

Kz`~ixi mKj gvmvBj mwbœe× n‡q wM‡q‡Q, †mRb¨ gyZvAvL&wLixbMY  متون
 |Gi g‡a¨ gyLZvmviæj Kz`~ix‡K kvwgj K‡ibwb93 أربعة

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z AwaKvsk gZ‡bi gymvwbœdxb‡`i b¨vq †mªd gvmvBj eY©bv 

K‡i‡Qb, `jxj cÖgvY D‡jøL K‡ibwb| Avi BLwZjvd eY©bv Kivi †ÿ‡Î 

wZwb GK Awfbe c×wZ Aej¤b̂ K‡i‡Qb| †hgb wZwb wKZv‡ei gyKvÏvgvq 

e‡jb:94 

"وضعُت هذا الكتاب وضعًا يستفيد منه قارئ كل مسئلة هل هي خالفية أو غري 
خالفية، وإذا كانت خالفية يعلم ما فيها من املذاهب على التفصيل ِبمت وجوه التحصيل، 

مًا وذالك مبجرد قراءهتا من دون تلويح برقم أو تصريح ابسم، وإن كنا قد وضعنا رقو 
 لفوائد نذكرها فإمنا هي كحاشية ينفع وجودها وال يضر عدمها، فنقول:

قد دللنا على قول أيب حنيفة رمحه هللا إذا خالفه صاحباه ابجلملة االْسية سواء كان 
اخلرب مقدمًا أو مجلة أو مفردًا، إال أن تقع هذا اجلملة حااًل معرتضة، فال تدل على 

أيب حنيفة رمحه هللا، فال تدل على خالف صاحبيه، فإن  خالف، أو تتضمن نسبة رواية إىل
اقتسم القوالن طريف النفي واالثبات اقتصران عليها، وإال اردفناها بضمري التثنية إلثبات 

 مذهبيهما ِبي مجل شئنا، ألمن اللبس.
وعلى قول أيب يوسف رمحه هللا إذا خالفه صاحباه ابجلملة الفعلية املضارعة الفعل 

 علها.املسترت فا
وعلى قول حممد رمحه هللا إذا خالفه صاحبه ابجلملة املاضية  املسترت فاعلها، والكالم 

 يف االقتصار عليهما، وإردافهما بضمري التثنية على ما سبق.

                                                 
92

وال خيتلف عنه يف ذلك إال يسرياً، كتقدمي كتاب "أدب القاضي" على "الدعوى" و "الشهادات"، ويف جممع  . 
 البحرين على عكس ما هو يف خمتصر القدوري.
93

 . Avc dZIqv †KB‡m †`u c„. 140| 

94
 جممع البحرين )خمطوط( ٢/أ-٣/أ . 
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وعلى قول أيب حنيفة رمحه هللا إذا خالفه ابو يوسف وال قول حملمد، ابجلملة االْسية 
 حبرف ال.وإردافها ابملاضية أو نفي قول حممد 

وعلى قول أيب يوسف إذا خالفه حممد وال قول لإلمام ابلفعليتني أو نفي قول حممد 
 بعد املضارعة.

وعلى أقوال الثالثة بثالثة أوضاع: إما ابالْسية و إردافها ابلفعلني، أو ابجلملتني ونفي 
 حملمد.قول حممد، أو ِبحكام ثالثة مرتبة: أوهلا لإلمام، واثنيها أليب يوسف، واثلثها 

 وعلى خالف الشافعي بفعلية مضارعة مصِدرة بنون اجلماعة نفياً أو إثبااًت.
 وعلى خالف زفر مباضية أحلق هبا نون اجلماعة كذالك.

 وعلى قول مالك بفعلية أحلق هبا واو اجلمع.
وإمنا جعلناه جمموعًا، ليفهم أن املذكور هو قول أصحابنا وأهنم خيالفوهنم فيه، فنقتصر 

اجلمل إن فهمت أقواهلم، وإال أردفناها بنفيها على ما سبق. هذه أوضاع  على هذه
 للمسائل اخلالفية.

و دللنا على غري اخلالفية ابجلملة الشرطية والنافية العاريتني عن األوضاع السابقة، 
وابلفعل الظاهر الفاعل واملسترت فاعله للعلم به، والفعل الالزم ظاهرًا كان فاعله أو 

 لذي مل يسم فاعله."مضمراً، وا
nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

 |wKZvewU wdK‡n nvbvdxi GKwU ¸iæZ¡c~Y© gZ‡bi wKZve جممع البحرين

wdK‡n nvbvdxi ¸iæZ¡c~Y© `yÔwU wKZve Z_v ÔgyLZvmviæj Kz`~ixÕ I 

Ôgvbh~gvZzj wLjvwdqvZÕ wKZveØ‡qi gvmvBj‡K mwbœweó K‡i‡Q| A‡b‡KB 

Gi kivn, ZvÔjxK, bhg I ZvjLxm K‡i‡Qb95|  

GB wKZve m¤ú‡K© Djvgv‡q wKiv‡gi Dw³| Kvikx in. e‡jb96 

 "رتبه فأحسن، وأبدع يف اختصاره"

                                                 
95

 . Kvkdzh hyb~b 2/1600, 1601| 

96
 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 1/209| 
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nvRx Ljxdv in. e‡jb97  

"كتاب، حفظه سهل لنهاية إجيازه، وحله صعب لغاية إعجازه، حبر مسائله، جم 
 فضائله."

 in.98 e‡jb99 َعينتايب

تااب ابهراً، مل يسبق له مثال وال خطر على ابل، "قد صِنف يف الباب تصنيفًا فاخرًا وك
عجيب الصنعة، غريب الرتبة، بديع الشكل واملثال يف التفصيل واإلمجال، مقبول النظام، 
متداواًل فيما بني األانم، أكِب حذاق زماننا على حتصيله واثبروا على تفهم مجله وتفصيله، 

سناته، ودِلت على وفور فضله وإعجازه لكثرة فوائده وغزارة درره وفرائده، قد متت به ح
 آايته."

Be‡b gvjvK in. e‡jb100 

"كتاب بديع، له قدر رفيع، مل ير مثله يف الفروع، أتليف يسرتيح منه الروع، من 
وجازة لفظه يشابه األلغاز، ويف ابدي حلظه حياكي اإلعجاز، يف سرائره سرور مناجيه، ومن 

 األحزان انجيه."
Avjøvgv AvBbx in. e‡jb101 

"ما ُصِنف مثله يف اآلفاق، مشتماًل على اخلالف والوفاق، عجيب التأليف 
والرتكيب، أنيق العبارات والرتتيب، موجز األلفاظ، دقيق املعاين، غزير الفجاوي، كثري 
املعاين، حبيث مل يسبقه أحد يف هذا امليدان، وال اراتض أحد قبله يف هذا البستان، فإنه حبر 

اً، رأيت الناس يدخلون فيه أفواجاً، ومل خيرج منه اخلائض إال ابلآليل فرات يتالطم أمواج

                                                 
97

 . Kvkdzh hyb~b 2/1600| 

98
هو أبو العباس أمحد بن إبراهيم بن أيوب العينتايب احلليب، قاضي العسكر بدمشق، أحد كبار فقهاء احلنفية، كان  . 

ه ، وله: شرح املغين يف أصول الفقه، واملنبع يف ٧٧٦إماماً، عاملًا، ابرعًا يف مذهب إمامه، أفىت ودِرس، وتويف سنة 
١/٢٥٨،٢٥٩، الطبقات السنية للتميمي ١٠٦شرح اجملمع. أنظر: اتج الرتاجم البن قطلوبغا ص/  

99
 املنبع للعينتايب )خمطوط( ٤/١/أ . 

100
 شرح جممع البحرين البن ملك )خمطوط( ١/ب )بتصرف يسري( . 

101
 املستجمع للعيين ص/٢،٣ )حتقيق: العبريي( . 
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حبران زاخران بينهما برزخ  102والدرر، ومل يركبه أحد إال حاز مقاصد الفكر، فإهنما
 اليبغيان، فبأي فضل منهما يستضيئان."

Djvgv‡q wKiv‡gi Gme cÖksmvg~jK Dw³ Øviv my¯úófv‡e cÖZxqgvb 

nq †h, نجممع البحري  wKZvewU nvbvdx gvhnv‡e KZ g~j¨evb GKwU wKZve| 

 

لي )ت   ه ( رمحه هللا ٦٨٣املختار للفتوى للموصر
18| wKZv‡ei bvg : Avj gyLZvi wjj dZIqv| 

wjLK : Aveyj dhj Avj-gy‡mjx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avãyjøvn| wcZvi bvg gvng~`| `v`vi bvg 

gI ~̀`| Dcbvg Aveyj dhj| Dcvwa gvR`yÏxb| wbmewZ bvg gy‡mjx| wZwb 

nvbvdx gvhnv‡ei GKRb †R¨vô dKxn wQ‡jb| Rb¥ I g„Zz¨: wZwb 599 

wnRix gyZvweK 1203 L„óv‡ã gy‡mj bvgK ’̄v‡b Rb¥ MÖnY K‡ib Ges 683 

wnRix gyZvweK 1284 L„óv‡ã evM`v‡` BwšÍKvj K‡ib103| 

wKZve cwiwPwZ: 

Avjøvgv gy‡mjx in. Gi Avj gyLZvi wKZvewU wdK‡n nvbvdxi GKwU 

mswÿß gZ‡bi wKZve| wjLK gy‡mjx in. GB wKZvewU cÖv_wgK 

wkÿv_©x‡`i Rb¨ wj‡L‡Qb104| wZwb wKZve‡K wdK‡ni Ab¨vb¨ wKZv‡ei 

b¨vq web¨¯Í K‡i‡Qb|  

كتاب  كتاب الطهارة، كتاب الصالة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب احلج 
البيوع، كتاب الشفعة، كتاب اإلجارة، كتاب الرهن، كتاب القسمة، كتاب أدب القاضي،  

كتاب احلجر، كتاب املأذون، كتاب اإلكراه، كتاب الدعوى، كتاب اإلقرار، كتاب 
اب احلوالة، كتاب الصلح، كتاب الشركة،  الشهادات، كتاب الوكالة، كتاب الكفالة، كت

                                                 
102

 خمتصر القدوري و منظومة اخلالفيات للنسفي . 
103

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn 106, wgdZvûm mvÔAv`v 2/142, Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 

1/291, Kvkdzh hyb~b 1622| 

104
 . Avj BLwZqvi wjj gy‡mjx 1/6|  
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كتاب املضاربة، كتاب الوديعة، كتاب اللقيط، كتاب اللقطة، كتاب اآلبق، كتاب املفقود،  
كتاب اخلنثي، كتاب الوقف، كتاب اهلبة، كتاب العارية، كتاب الغصب، كتاب إحياء 

تاب الرضاع،  املوات، كتاب الشرب، كتاب املزارعة، كتاب املساقاة، كتاب النكاح، ك
كتاب العتق، كتاب املكاتب، كتاب الوالء، كتاب األْيان، كتاب احلدود،   كتاب الطالق،

كتاب األشربة، كتاب السرقة، كتاب السري، كتاب الكراهية، كتاب الصيد، كتاب 
كتاب  الذابئح، كتاب األضحية، كتاب اجلناايت، كتاب الدايت، كتاب الوصااي،

 الفرائض.
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK gy‡mjx in. GB wKZve‡K Bgvg Avey nvbxdv in. Gi  gvhnve 

Abyhvqx wjwce× K‡i‡Qb| Zv‡Z ïaygvÎ Bgvg Avey nvbxdv in. gvhnve I 

dZIqv D‡jøL K‡i‡Qb| Z‡e gv‡S g‡a¨ Ab¨vb¨ dzKvnv‡q wKivg h_v 

Bgvg kvwdC, Bgvg Avey BDmyd, Bgvg gynv¤§v` I Bgvg hydvi in. Gi 

gvhnv‡ei cÖwZI Bw½Z K‡i‡Qb| †hgb wZwb wKZv‡ei gyKvÏvgvq wj‡Lb: 

"قد رغب إيل من وجب جوابه على، أن أمجع له خمتصراً يف الفقه على مذهب اإلمام 
األعظم أيب حنيفة النعمان، مقتصرًا فيه على مذهبه، معتمدًا فيه على فتواه... وملا حفظه 
مجاعة من الفقهاء واشتهر، وشاع ذكره بينهم وانتشر، طلب مىن بعض أوالد بين أخي 

يعرف هبا مذاهب بقية الفقهاء... فأجبته إىل طلبه... وجعلت لكل  النجباء أن أرمزه رموزاً 
اسم من أْساء الفقهاء حرفًا يدِل عليه من حروف اهلجاء، وهي: أليب يوسف )س(، وحملمد 

 )م(، وهلما )سم(، ولزفر )ز(، وللشافعي )ف(."
ÒAvgvi Dci hv‡`i Aby‡iva I wgbwZ iÿv Kiv Acwinvh©, Ggb wKQz 

†jvK Avgvi Kv‡Q cÖZ¨vkv Ki‡jv, Avwg †hb Bgvg Avey nvbxdv in. Gi 

gvhnv‡ei Dci wdK‡ni GKwU mswÿß wKZve msKjb Kwi| hv‡Z ïaygvÎ 

Bgvg Avey nvbxdv in. gvhnve I dZIqv D‡jøL _vK‡e| wKZvewU 

msKj‡bi ci hLb GK`j dzKvnv‡q wKivg G‡K gyL Í̄ Ki‡jv Ges mK‡ji 

gv‡S Zv cÖwmw× jvf Ki‡jv, ZLb Avgv‡K wKQz eÜz evÜe Aby‡iva Ki‡jv 

Avwg †hb Zv‡Z Ggb wKQz cÖZxK ev wPý ms‡hvRb Kwi hv‡Z Ab¨vb¨ 

dzKvnv‡q wKiv‡gi Awfg‡Zi w`‡K Bw½Z K‡i| Avwg Zv‡`i AvnŸv‡b mvov 

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#66 

w`‡q Ab¨vb¨ dzKvnv‡q wKiv‡gi Rb¨ wPý Aej¤^b Kwi| Zvn‡jv, Bgvg Avey 

BDmy‡di Rb¨ س Bgvg gynv¤§v‡`i Rb¨ م Dfq‡K GK mv‡_ eySv‡bvi Rb¨ 

 Ó105 Avi wKZvewU Aa¨qb|ف ¨Bgvg kvwdCi Rb ز ¨Bgvg hydv‡ii Rb سم

Ki‡j eySv hvq †h, wjLK G‡Z †Kv‡bv `jxj cÖgvY D‡jøL K‡ibwb106|Ó 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

gyLZvmviæj Kz`~ixii b¨vq GB wKZvewUI nvbvdx gvhnv‡ei 

gyZvAvLwLix‡b Djvgv‡q wKiv‡gi wbKU AZ¨šÍ wbf©i‡hvM¨ I Av ’̄vkxj 

GKwU gZ‡bi wKZve107| wjLK gy‡mjx in. ¯̂qs wb‡R Gi GKwU kivn 

wj‡L‡Qb, hvi bvg KiY K‡i‡Qb ÔAvj BLwZqviÕ bv‡g| ÔAvj gyLZviÕ 

Ges ÔAvj BLwZqviÕ Dfq wKZve m¤ú‡K© jvL‡bŠex in. e‡j‡Qb:  كتاابن"
 ÒdzKvnv‡`i wbKU wKZve `yÔwU wbf©i‡hvM¨108|Ó Avjøvgv معتربان عند الفقهاء"

gy‡mjx in. nvbvdx gvhnv‡ei GKRb weÁ dKxn wQ‡jb| Zuvi m¤ú‡K© 

Djvgv‡q wKivg e‡jb:  "كان شيخًا فقيها عاملًا فاضاًل مدرسًا عارفًا ابملذهب"  

ÒwZwb wQ‡jb kv‡qL, dKxn, Avwjg, mybxwZm¤úbœ, gy`viwim Ges gvhnve 

m¤ú‡K© IqvwKdnvj109|Ó Zuvi m¤ú‡K© AviI ewY©Z Av‡Q:  كان من أفراد"
 Ges فروع ÒwZwb الدهر يف الفروع واألصول، و وحداء العصر يف املعقول واملنقول"

 Gi e¨vcv‡i منقول I معقول Gi e¨vcv‡i wQ‡jb hy‡Mi Abb¨ Ges أصول

wQ‡jb hy‡Mi AwØZxq110|Ó 

 

 ه ( رمحه هللا ٣٢١خمتصر الطحاوي )ت 

                                                 
105

 . Avj gyLZvi 1/ 5, 6| 

106
 . cÖv¸³ 1/7-55, 2/42-94, 4/117-160| 

107
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 106, gyKvÏgvZz Dg`vZzi wiqvqv wjj jvL‡bŠex  c„. 10, Avb 

bvwdDj Kvexi wjj jvL‡bŠwe c„. 23| 

108
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 106| 

109
 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn wjj Kvikx 2/350,  الطبقات السنية للتميمي ٢٣٩/٤،  كتائب أعالم

ب/٤١٢طوط( األخيار للكفوي )خم   

110
Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c كتائب أعالم األخيار )خمطوط( ٤١٣/أ .  „. 106| 
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19| wKZv‡ei bvg : gyLZvmviæZ Z¡vnvex| 

wjLK : Bgvg Z¡vnvex in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avng`, wcZvi bvg gynv¤§v`, Dcbvg Ave~ 

Rvdi, `v`vi bvg mvjvgv, wbmeZx bvg Z¡vnvfx, Avh`x, wgmix, nvRix| 

wZwb nvbvdx gvhnv‡ei e¨vwióvi wn‡m‡e cÖwmw× jvf K‡i‡Qb| wZwb cÖ_‡g 

kvwdC gvhnv‡ei Abymvix wQ‡jb, c‡i nvbvdx gvhnv‡e cÖZ¨veZ©b K‡ib| 

Rb¥: wZwb 239 wnRix gyZv‡eK 853 Bs‡iRx wgk‡ii wbf…Z cjx Zvnv 

bvgK ¯’v‡b Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: Bgvg Ave~ Rvdi Z¡vnvfx in. 321 

wnRix gyZv‡eK 933 L„óv‡ã whjK` gv‡mi Pvu`bx iRbx e…n¯úwZevi Bwš—

Kvj K‡ib111| 

wKZve cwiwPwZ: 

gyLZvmviæZ Z¡vnvex bvgK wKZvewU nvbvdx gvhnv‡ei cÖ_g w`‡Ki 

mswÿß wdKnx MÖš’mg~‡ni GKwU bxwZMf© MÖš’| GB wKZv‡e AwaKvsk 

†gŠwjK I MÖnY‡hvM¨ gvmAvjvmg~n mwbœe× n‡q‡Q| cvVK GB wKZv‡e Ggb 

eûewa gvmAvjvi mÜvb cv‡e, hv Ab¨ †Kv‡bv gZ‡bi wKZv‡e cv‡e bv; eis 

AwaKvsk my`xN© gZb m¤ŵjZ wKZv‡eI cv‡ebv| 

wjLK Bgvg Z¡vnvex in. gyLZvmviæZ Z¡vnvex‡K Bgvg kvwdC in. Gi 

wkl¨ Ges ¯̂xq gvgv Bgvg gyhvbx112 in. Gi gyLZvmv‡ii Avw½‡K web¨ Í̄ 

K‡i‡Qb113| wZwb gyLZvmviæZ Z¡vnvex‡K wb‡¤œv³ 53wU Aa¨v‡q web¨¯Í 

K‡i‡Qb: 

الطهارة، والصالة، والزكاة، والصيام، واحلج، والبيوع، واالسترباء، والرهن، 
واملداينات، واحلجر، والصلح، والكفالة واحلوالة والضمان، والشركة، والوكالة، 
واإلقرارات، والعارية، والغصب، والشفعة، واملضاربة، واملساقاة، واإلجارات، واملزارعة، 

                                                 
111

 . Avj AvÔjvg 1/206, Avj we`vqv Iqvb wbnvqv 11/174, Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 1/102| 

112
 . Ave~ Beivnxg BmgvCj Be‡b Bqvwnqv Be‡b BmgvCj gyhvbx wgmix, Bgvg, dKxn, gyRZvwn`, 

gybv‡hi, hvwn` in.| gyhvbx kv‡dqx gvRnv‡ei GKRb cÖL¨vZ Av‡jg wQ‡jb| wZwb 264 wnRix‡Z 

BwšÍKvj K‡ib| Zuvi iwPZ wKZvemg~‡ni g‡a¨ Avj gvem~Z, Avj gyLZvmvi, Avj gvbQ~i| †`Lyb: 

ZvevKvZzk kvwdBq¨vn wjj Bmbvex 1/28, ZvevKvZzk kvwdBq¨vn wj Beb KvwR kvnev 1/58| 

113
 . Kvkdzh hyb~b wj nvRx Lvjxdv 2/1627| 
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طااي والوقوف، واللقطة واآلبق، واللقيط، والفرائض، وأحكام األرضني املوات، والع
والوصااي، والوديعة، وقسمة الغنائم والفئ، والنكاح، والطالق، والقصاص والدايت 
واجلراحات، وقتال أهل البغي، واملرتد، واحلدود، والسرقة، واألشربة، والسري واجلهاد، 

ر واألْيان، وأدب القاضي، والصيد والذابئح، والضحااي، والسبق، والكفارات والنذو 
والدعوى والبينات، والعتاق، واملكاتبة، والوالء واملفقود، واإلكراه، والقسمة، واملأذون، 

 والكراهية.
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb cÖm‡½ Bgvg Z¡vnvex in. wb‡RB wKZv‡ei 

f~wgKvq e‡jb: 

، اليت ال يسع جهلها وال التخلف عن علمها، "مجعت يف كتايب هذا أصناف الفقه
وبينت اجلواابت عنها من قول أيب حنيفة النعمان بن اثبت ومن قول أيب يوسف يعقوب 

  بن إبراهيم... األنصاري، ومن قول حممد بن احلسن الشيباين "

ÒAvwg GB wKZv‡e wdK‡ni †mme welqmg~n mwbœ‡ewkZ K‡iwQ, †hme 

wel‡qi e¨vcv‡i we¯§„wZ Ges AbeMwZi †Kv‡bvB my‡hvM †bB; eis mK‡jiB 

Rvbv Ges AeMwZ jvf Kiv Acwinvh©| Bgvg Avey nvbxdv byÔgvb Be‡b 

mvweZ, Bgvg Avey BDmyd BqvKze Be‡b Beivnxg I Bgvg gynv¤§v` Be‡b 

nvmvb kvqevbx in. Gi Dw³ Øviv wewfbœ gvmvwqj I mgm¨vi mgvavb †ck 

K‡iwQ114|Ó 

Bgvg Z¡vnvex in. ¯̂xq gyLZvmviæZ Z¡vnvex‡Z nvbvdx gvhnv‡ei weÁ 

wZb Bgvg Z_v Avey nvbxdv, Avey BDmyd I gynv¤§v` in. Gi gv‡S 

BLwZjvd¸‡jv eY©bv K‡i‡Qb Ges AwaKvsk mgq †h AwfgZwU Zuvi wbKU 

cÖvavb¨ g‡b n‡q‡Q †mwU MÖnY K‡i‡Qb| GQvov `jxj-cÖgvY Ges Ab¨ 

†Kv‡bv gvhnv‡ei AwfgZ Lye KgB D‡jøL K‡i‡Qb115| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

                                                 
114

 . gyLZvmviæZ Z¡vnvex c„. 15| 

115
 . gyLZvmviæZ Z¡vnvex c„. 15-50, 176-205, 428-444| 
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nvbvdx gvhnv‡ei mswÿß wdKnx MÖš’mg~‡n gyLZvmviæZ Z¡vnvex AZ¨šÍ 

¸iæZ¡c~Y© GKwU wKZve| hvi d‡j nvbvdx AvwjgMY Gi e¨vL¨vMÖš’ iPbvi 

e¨vcv‡i LyeB AbyivMx wQ‡jb| nvbvdx AvwjgMY Gi eû e¨vL¨v MÖš’ iPbv 

K‡iQb116| 

nhiZ Avãyj Avhxh gynvwÏm †`njfx in. GB wKZve Øviv Bgvg 

Z¡vnvex in. Gi gyRZvwn` nIqv Ges Ávb Avni‡Y my`„p nIqvi Dci cÖgvY 

†ck K‡i‡Qb| wZwb e‡jb: 

"إن خمتصر الطحاوي يدِل على أنه كان جمتهدًا ومل يكن مقلدًا للمذهب احلنفي 
  تقليدا حمضا، فإنه اختار فيه أشياء َتالف مذهب أيب حنيفة ملا الح له من األدلة القويِة." 

ÒgyLZvmviæZ Z¡vnvex Øviv cÖZxqgvb nq †h, Bgvg Z¡vnvex in. nvbvdx 

gvhnv‡ei †mªd gyKvwjø`B wQ‡jb bv; eis wZwb gyRZvwn`I wQ‡jb| Zv‡Z 

wZwb gRe~Z I kw³kvjx `jx‡ji wfwË‡Z Ggb wKQz gvmAvjv G‡b‡Qb, hv 

nvbvdx gvhnv‡ei wecixZ117|Ó 

nvbvdx gvhnv‡ei DuPzgv‡ci GKRb eo Av‡jg Bgvg Rvm&mvm in. 

e‡jb: 

"هذا الكتاب يشتمل على عامة مسائل اخلالف وكثري من الفروع اليت إذا فهم 
لقارئ معانيها وحقائق عللها وكيفية بنائها على أصوهلا انفتح له به من طريق القياس ا

واالجتهاد ما يعظم نفعه ويسهل به فهم عامة مسائل كتب األصول حملمد بن احلسن رمحه 
  هللا".

ÒGB wKZve AwaKvsk اختاليف Ges فروعي gvmvwqj‡K mwbœe× K‡i‡Q| 

cvVK hw` G¸‡jvi gg©v_©, Bjø‡Zi m~² welqvw` Ges Dm~‡ji Av‡jv‡K 

MVbcÖYvjx Abyaveb Ki‡Z cv‡i, Zvn‡j Zvi Rb¨ wKqvm I BRwZnv‡`i 

                                                 
116

 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn wjj Kvikx 1/276; Kvkdzh hyb~b wj nvRx Lvjxdv 2/1627, 

1628; bvh~ivZzj nK¡ wjj gviRvbx c„. 51, 52; Avj nvex wjj KvIQvix c„. 17, 18;  gyKvÏvgvZz 

ZvnKx‡K gyLZvmviæZ Z¡vnvex wj Avexj Iqvdv AvdMvbx c„. 5-9| 

117
 التعليقات السنية للكهنوي ص/٣١، ٣٢ . 
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c_ myMg n‡q hv‡e Ges Bgvg gynv¤§v` in. Gi Dm~‡ji wKZvemg~‡ni 

gvmvwqj eySvI Zvi Rb¨ mnR n‡q hv‡e118|Ó 

nvbvdx gvhnv‡ei DuPzgv‡ci Av‡iK Avwjg Avjøvgv Aveyj Iqvdv 

AvdMvbx119 in. gyLZvmviæZ Z¡vnvexi f~qlx cÖksmv Ki‡Z wM‡q e‡jb: 

"أول املختصرات يف مذهبنا وأبدعها وأحسنها هتذيباً، وأصحها رواية عن أصحابنا 
وأقواها دراية، وأرجحها فتوى .... )وهو( مع صغر حجمه رفيع القدر،كبري الشأن، معترب 

  مقبول عند الفقهاء، معول عليه إىل يومنا هذا"

ÒGwU nvbvdx gvhnv‡ei cÖ_g mswÿß wdKnx MÖš’| ZviZxe I 

web¨ Í̄KiY LyeB PgrKvi| gvhnv‡ei Bgvg‡`i weï× Dw³, hyw³i wbix‡L 

kw³kvjx Ges dZIqv cÖ`v‡b cÖvavb¨ AwfgZ m¤ŵjZ MÖš’| GwU AvKvi I 

mvB‡R †QvU n‡jI gh©v`vi we‡ePbvq AZ¨šÍ kvb`vi GKwU wKZve| hv 

A`¨vewa dzKnv‡`i wbKU MÖnYxq n‡q Av‡Q120|Ó 

wKZvewU 1 L‡Ê Aveyj Iqvdv AvdMvbxi ZvnKxKmn  جلنة إحياء املعارف
 |BwÊqv †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q النعمانية

 

ه ( رمحه هللا ٤٢٨خمتصر القدوري )ت   
20| wKZv‡ei bvg : gyLZvmviæj Kz ~̀ix 

wjLK : Aveyj †nvmvBb Kz ~̀ix in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: Avngv` Be‡b gynv¤§v` Be‡b RvÔdi Be‡b 

nvg`vb Avj-Kz`~ix in.| KzwbqvZ Aveyj †nvmvBb| wZwb nvbvdx gvhnv‡ei 

weÁ dKxn| Rb¥ I g„Zz¨ evM`v‡` nq| Biv‡K nvbvdx gvhnv‡ei †bZ…Z¡ Zuvi 

                                                 
118

 . kviû gyLZvmiæZ Z¡vnvex wjj Rvm&mvm (gvLZ~Z)| 

119
 . Aveyj Iqvdv gvng~` kvn Be‡b gyeviK kvn Avj AvdMvbx, wn› ỳ¯Ív‡bi nvq`ªvev‡`i Awaevmx 

wQ‡jb, g„Zz¨ 1395 wn:| †`Lyb: Avj DjvgvDj Dh&hve wj Avãyj dvËvZ Avey ¸Ïvn c„. 123-

126| 

120
 . gyKvÏvgvZz ZvnKxwKwn wj gyLZvmvwiZ Z¡vnvex c„. 4, 5| 
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cÖwZ †mvc`© nq| Rb¥: wZwb 362 wnRix gyZvweK 973 L„óv‡ã Rb¥MÖnY 

K‡ib| g„Zz¨: wZwb 428 wnRix gyZvweK 1037 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib121| 

wKZve cwiwPwZ: 

gyLZvmviæj Kz`~ix bvgK wKZvewU wdK‡n nvbvdxi GKwU cÖwm× gZ‡bi 

wKZve| hvi kã¸‡jv AZ¨šÍ mnR-mij, BeviZ LyeB cÖvÄj I wbg©j Ges 

evPbfw½ LyeB PgrKvi| wjLK Zuvi GB wKZve‡K wb‡¤œv³ 63wU ev‡e 

web¨ Í̄ K‡i‡Qb| 

كتاب الطهارة، كتاب الصالة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب احلج، كتاب 
كتاب ،  كتاب الشفعة،  كتاب اإلجارةالبيوع، كتاب الرهن، كتاب احلجر، كتاب اإلقرار،  

،  كتاب الصلح،  كتاب احلوالة،  كتاب الكفالة،  كتاب الوكالة،  كتاب املضاربة،  الشركة
،  كتاب اللقيط،  كتاب العارية،  كتاب الوديعة،  بكتاب الغص،  كتاب الوقف،  كتاب اهلبة

كتاب ،  كتاب إحياء املوات،  كتاب اإلابق،  كتاب املفقود،  كتاب اخلنثى،  كتاب اللقطة
،  كتاب الطالق،  كتاب الرضاع،  كتاب النكاح،  كتاب املساقاة،  كتاب املزارعة،  املأذون

،  كتاب العدد،  اللعانكتاب ،  كتاب الظهار،  كتاب اخللع،  كتاب اإليالء،  كتاب الرجعة
كتاب ،  كتاب الوالء،  كتاب املكاتب،  كتاب التدبري،  كتاب العتق،  كتاب النفقات

،  كتاب السرقة وقطاع الطريق،  كتاب احلدود،  كتاب املعاقل،  كتاب الدايت،  اجلناايت
،  كتاب الدعوى،  كتاب األْيان،  كتاب األضحية،  كتاب الصيد والذابئح،  كتاب األشربة

،  كتاب السري،  كتاب اإلكراه،  كتاب القسمة،  كتاب آداب القاضي،  تكتاب الشهادا
 .كتاب الفرائض،  كتاب الوصااي،  كتاب احلظر واإلابحة

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK Bgvg Kz`~ix in. Zuvi GB wKZve‡K Avjøvn ZvÔAvjvi evYx  اَي أَي َُّها
ُلوا ُوُجوَهُكمْ  اخل اَل ةر فَاْغسر يَن آَمُنوا إرَذا ُقْمُتْم إرىَل الصَّ  |Øviv ïiæ K‡i‡Qb122 الَّذر

Gici wKZv‡ei ïiæ‡ZB gv_v gvmv‡ni cwigvY m¤ú‡K© nhiZ gyMxiv Be‡b 

                                                 
121

 . Avj AvÔjvg 1/212, Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 1/93| 

122
 . gyLZvmviæj Kz`~ix c„. 4| 
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ïÔev iv. Gi nv`xm Øviv `jxj †ck K‡i‡Qb123|  أن النيب - صلى هللا عليه
GQvov wKZv‡ei Lye Kg ’̄v‡bB gvmAvjvi  124وسلم - أتى سباطة قوم إىل آخره
`jxj †ck K‡i‡Qb125| 

wjLK Zuvi GB wKZv‡e AwaKvsk mgq nvbvdx gvhnv‡ei cÖwm× wZb 

Bgvg Z_v Bgvg Avey nvbxdv, Bgvg Avey BDmyd I Bgvg gynv¤§v` Ges 

KLbI KLbI Bgvg hydv‡ii Awfg‡Zi gv‡S Zzjbv †ck K‡i‡Qb126| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

gyLZvmviæj Kz`~ix wKZvewU wdK‡n nvbvdxi GKwU cÖwm× gZ‡bi 

wKZve Ges nvbvdx Djvgv‡`i wbKU GwU GKwU e¨vcK cÖPwjZ wKZve| 

c~e©eZx© I cieZ©x mK‡jB GB wKZve wb‡R eySv Ges Aci‡K eySv‡bv, 

wb‡R wkLv Ges Aci‡K wkLv‡bvi e¨vcv‡i AZ¨šÍ gb‡hvM w`‡q 

Avm‡Qb127| A‡b‡KB GB wKZve‡K Q›` I KweZvq iƒcvšÍwiZ K‡i‡Qb 

Avevi A‡b‡KB Gi e¨vL¨v MÖš’ wj‡L‡Qb128|  و هو منت متني، معترب، متداول بني"
 ÒGwU GKwU gRe~Z I MÖnY‡hvM¨ gZ‡bi wKZve| RbvmvaviY األْية واألعيان"

Ges Djvgv‡q wKiv‡gi wbKU e¨vcK cÖPwjZ wKZve129|Ó 

nvbvdx weÁ dKxn Avjøvgv gviMxbvbx in. GB wKZv‡ei cÖksmv Ki‡Z 

wM‡q e‡jb: تاب يف أحسن إجياز""أمجل ك  ÒKz`~ix wKZvewU ïå mswÿß wKZv‡ei 

g‡a¨ †kÖô wKZve130|Ó  

Avjøvgv Kvdvfx in. Gi cÖksmv Ki‡Z wM‡q e‡jb:  املختصر املبارك"
 ÒwKZvewU mswÿß I املتداول بني ايدي الطلبة....نفع هللا به خلقا ال حيصون"

eiKZgq Ges wkÿv_x©‡`i nv‡Z e¨vcK cÖPwjZ| Avjøvn ZvÔAvjv GB 

                                                 
123

 . gyLZvmviæj Kz`~ix c„. 5| 

124
 . mybvb Be‡b gvRvn, wKZveyZ ZvnvivZ, nv`xm bs 305, 306| 

125
 . gyLZvmviæj Kz`~ix c„. 4-39, 125-156, 224-255| 

126
 . cÖv¸³| 

127
 . Avj-jyeve wjj gvq`vbx 1/29| 

128
 . Kvkdzh h~b~b wj nvRx Ljxdv 2/1631-1634| 

129
 . cÖv¸³ 2/1631| 

130
 . we`vqvZzj gyeZv`x wjj gviMxbvbx| 
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wKZve Øviv AmsL¨ gvbyl‡K DcK…Z K‡i‡Qb 131|Ó Avjøvgv Kvikx in.I 

e‡j‡Qb: "املختصر املبارك" ÒeiKZgq I mswÿß wKZve132|Ó Avjøvgv Kvikx 

in. Bgvg Kz`~ix in. Gi Rxebx wjL‡Z wM‡q wj‡Lb  صنف من الكتب"
 ÒBgvg Kz`~ix in. Bj‡g wdK‡n املختصر املشهور، فنفع هللا به خلقا ال حيصون"

cÖwm× mswÿß GKwU MÖš’ wj‡L‡Qb| Avjøvn ZvÔAvjv GB wKZve Øviv AmsL¨ 

gvbyl‡K DcK…Z K‡i‡Qb133|Ó gyZvAvLwLix‡b nvbvdx, Avjøvgv Avãyj 

nvgx` Be‡b Avãyj nvjxg Be‡b Avãyj nvKxg Avbmvix jvL‡bŠfx in. 

gyLZvmviæj Kz`~ixi cÖksmv Ki‡Z wM‡q wj‡Lb: 

ر، وغيث ماطر، جامع صغري، وانفع كبري، أحسن متون الفقه "كأنه حبر زاخ 
وأفضلها وأمتها فائدة وأكملها، طارت عليه رايح القبول، وصار متداوال بني العلماء 

  الفحول، حىت اشتهر يف األمصار واألعصار كالشمس على رابعة النهار".

ÒgyLZvmviæj Kz`~ix †hb Bj‡gi c~Y©v½ mgy`ª, el©Ywm³ cÖej e„wó, bMY¨ 

msKjb Z‡e e„nr DcKvix, Bj‡g wdK‡n ïå my›`i I cwic~Y© dvq`vRbK 

gZb, me©Rb ¯^xK…Z, D”Pgvb Djvgv‡`i Kv‡Q M„nxZ, GgbwK ØxcÖn‡ii 

m~‡h©i b¨vq kni-e›`i me©Î cÖ`xß134|Ó 

nvbvdx gvhnv‡ei gyZvAvLwLix‡b dzKvnv‡q wKivgMY Ab¨vb¨ gZb 

A‡cÿv gyLZvmviæj Kz`~ixi gZ‡bi Dci AwaK Av¯’vkxj 135| nvbvdx cÖvq 

mKj Av‡j‡gi wbKU GB gyLZvmviæj Kz`~ix wKZvewU we`¨gvb| `xN©Kvj 

hveZ fviZ, cvwK Í̄vb, AvdMvwb Í̄vb I evsjv‡`kmn wewfbœ †`‡ki ag©xq 

cÖwZôv‡b QvÎ‡`i Aa¨q‡bi Rb¨ wkÿv wm‡jev‡mi AšÍf©z³| 

wKZvewU 1 L‡Ê 1418 wn. 1997 C. دار الكتب العلمية †_‡K cÖKvwkZ 

n‡q‡Q| 

 

                                                 
131

 كتائب أعالم األخيار للكفوي )خمطوط( ٢٠٣/ب . 
132

 . Avj RvIqvwni gywhq¨vn wjj Kvikx 1/247| 

133
 . cÖv¸³ 1/248| 

134
 . Avj-nvjøyR Riæix wj Avãyj nvgx` jvL‡bvfx c„. 2| 

135
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn wjj jvL‡bŠfx c„. 106, 107| gyKvÏvgvZz Dg`vwZi wiqvqvn wjj 

jvL‡bŠfx c„. 10| Avb bvwdDj Kvexi wjj jvL‡bŠfx c„. 23| 
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 136خمطوط -ه ( رمحه هللا  ٨٩٣خمزن الفقه لألماسي )ت 
21| wKZv‡ei bvg : gvLhvbyj wdKn 

wjLK : gymwjûÏxb AvgvQx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ : g~mv Beb g~mv Avj AvgvQx, gymwjûÏxb bv‡g 

f~wlZ, nv‡dhyj KzZze Dcvwa‡Z cÖwm×, wbmewZ bvg AvgvQx| nvbvdx 

gvhnv‡ei dKxn wQ‡jb| g„Zz¨: wZwb 936/938 wnRix gyZvweK 

1530/1532 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib137| 

wKZve cwiwPwZ: 

Avjøvgv AvgvQx in. Zuvi GB wKZv‡e wdK‡n nvbvdxi `kwU wKZv‡ei 

gvmvwqj‡K GKwÎZ K‡i‡Qb| †mB `kwU wKZve n‡”Q: 1| Dq~b138 2| 

wn`vqv139 3| weKvqv140 4| gyLZvi141 5| gvRgvDj evnivBb142 6| 

Kvbh143 7| byKvqv144 8| ZvKwgjv145 9| jvZvBdzj Bkviv146 10| 

¸iviæj AvnKvg147| †Kv‡bv gvmAvjv‡K evisevi D‡jøL bv K‡i cÖwZwU 

wKZv‡ei gvmvAvjv Rgv Kivi †Póv K‡i‡Qb| 

wKZvewU wdK‡ni cÖwm× AwaKvsk Aa¨vq‡K mwbœe× K‡i‡Q| wjLK 

Zuvi GB wKZv‡ei Aa¨vq¸‡jv‡K web¨ Í̄Ki‡Yi †ÿ‡Î Bgvg gynv¤§v` in. 

                                                 
136

 خمطوطات جامعة االمام حممد بن سعود ابلرايض : ٤٥٧٣ ف . 
137

 . Avk kvKvwqKzb bygvwbqv we nvwgwk Be‡b Lv‡jøKvb 1/469; nw`qvZzj Av‡idxb 2/481| 

138
 "عيون املسائل" اليب الليث السمرقندي، وقد يقصد "عيون املذاهب" للكاكي . 

139
  "اهلداية شرح بداية املبتدي" للمرغيناين . 

140
 "وقاية الرواية يف مسائل اهلداية" حملمود احملبويب . 

141
  "املختار للفتوى" للموصلي . 

142
 "جممع البحرين وملتقى النريين" البن الساعايت . 

143
  "كنز الدقائق" حلافظ الدين النسفي . 

144
 "النقاية خمتصر الوقاية" لعبيد هللا احملبويب . 

145
 قد يقصد "تكملة القدوري" حلسام الدين الرازي . 

146
 "لطائف االشارات" يف الفقه البن قاضي ْساونة . 

147
 "غرر االحكام" ملوىل خسرو . 
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Gi ÔRvwgDm mMxiÕ Ges Avjøvgv gviMxbvbx in. Gi Ôwe`vqvZzj gyeZv`xÕ 

wKZveØ‡qi AbymiY K‡i‡Qb| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK AvgvQx in. Zuvi GB wKZv‡e †mªd nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i 

BLwZjvd¸‡jv D‡jøL K‡i‡Qb, `jxj cÖgvY D‡jøL K‡ibwb Ges Ab¨ 

†Kv‡bv gvhnv‡ei Bgvg‡`i Dw³I D‡jøL K‡ib wb148|  

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

Avjøvgv AvgvQx in. Zuvi GB wKZv‡ei gvmAvjv¸‡jv †hme wKZve 

†_‡K msMÖn K‡i‡Qb, †mme wKZve¸‡jv nvbvdx gvhnv‡ei AZxe ¸iæZ¡c~Y© 

wKZve nIqvi Kvi‡Y GB wKZvewUI AZ¨waK ¸iæZ¡ enb K‡i| 

 

 ه ( رمحه هللا ٩٥٦ملتقى األحبر للحليب )ت 
22| wKZv‡ei bvg : gyjZvKvj Aveûi 

wjLK : Beivnxg nvjvex in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Beivnxg, wcZvi bvg gynv¤§v`, `v`vi bvg 

Beivnxg| wZwb nvjv‡ei Awaevmx wQ‡jb Ges nvbvdx gvhnv‡ei GKRb 

weÁ dKxn wQ‡jb| g„Zz¨: wZwb 956 wnRix gyZvweK 1549 L„óv‡ã 

KzmZzbZzwbqvq BwšÍKvj K‡ib149| 

wKZve cwiwPwZ: 

wjLK nvjvex in. Zvui GB wKZv‡e gZb m¤^wjZ PviwU wKZv‡ei 

gvmAvjv‡K AZ¨šÍ mnR I mij fvlvq GKwÎZ K‡i‡Qb, †h PviwU wKZve 

gyZvAvLwLix‡b Avnbv‡di wbKU AZxe ¸iæZ¡c~Y© I wbf©i‡hvM¨| †m 

wKZve¸‡jv n‡”Q: 1| Bgvg Kz`~ix in. Gi ÒgyLZvmviæj Kz`~ixÓ| 2| 

Avjøvgv gvne~ex in. Gi ÒweKvqvZzi wiIqvqvnÓ| 3| Avjøvgv gy‡mjx in. 

Gi ÒAvj gyLZvi wjj dvZvIqvÓ| 4| Bgvg bvmvdx in. Gi ÒKvbhy` 

`vKvwqKÓ| GQvov KLbI KLbI cÖ‡qvR‡bi †ÿ‡Î Avjøvgv Be‡b mvÔAvwZi 

                                                 
148

 خمزن الفقه )خمطوط( ٩/ب-١٣/أ، ٦٢/ب، ٦٤/أ . 
149

 . wmqviæ Avjvwgb byevjv 5/569; Kvkdzh hyb~b 2/1814| 
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ÒgvRgvDj evnivBbÓ Ges Avjøvgv gviMxbvbx in. Gi Òwn`vqvÓ †_‡KI 

gvmAvjv AvniY K‡i‡Qb150| wjLK Zuvi GB wKZv‡ei Aa¨vq¸‡jv‡K 

ZviZxe †`Iqvi †ÿ‡Î Bgvg gynv¤§v` in. Gi ÒRvwgDm mMxiÓ Ges 

Avjøvgv gviMxbvbx in. Gi Òwe`vqvZzj gyeZv`xÓ wKZveØ‡qi AbymiY 

K‡i‡Qb| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK Zuvi GB MÖ‡š’i wKZveyZ ZvnvivZ‡K hw`I KziAv‡b Kvix‡gi GB 

AvqvZ Øviv ïiæ K‡i‡Qb يَن ءاَمُنوْا إرَذا ُقْمُتْم إرىَل الصَّلواة ُلوْا  }أَيَي َُّها الَّذر فاْغسر
} ُكْم َوَأْرُجَلُكْم إرىَل اْلَكْعَبنير َيُكْم إرىَل اْلَمَرافرقر َواْمَسُحوْا برُرُؤوسر  wKš‘ GQvov ُوُجوَهُكْم َوأَْيدر

Ab¨ †Kv_vI †Zgb †Kv‡bv `jxj cÖgvY †ck K‡ibwb151| Z‡e wZwb Bgvg 

Avey nvbxdv, Bgvg Avey BDmyd I Bgvg gynv¤§v‡`i gv‡S msNwUZ 

BLwZjvd¸‡jv eY©bv K‡i‡Qb, †Kv_vI †Kv_vI Bgvg hydv‡ii BLwZjvdI 

eY©bv K‡i‡Qb152| G cÖms‡M wZwb wKZv‡ei f~wgqKvq wj‡Lb: 

تَنا وقدمت من" ريه أقاويلهم َما ُهَو اأْلَْرَجح وأخرت غَ  صرحت برذكر اخْلالف َبني أَئرمَّ
ْثنرَية من غري قريَنة تدل على مرجعها فَ ُهَو أليب يُوُسف َوحُمَِمد َومل  .... َوَمىت ذكرت لفظ الت َّ

َوى ْنبريه على اأْلََصح واألقوى، َوَما ُهَو اْلُمْخَتار لْلَفت ْ  "آل جهداً يفر الت َّ

ÒAvwg nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i gv‡S msNwUZ BLwZjvd¸‡jv 

my¯úófv‡e eY©bv K‡iwQ| G †ÿ‡Î †h AwfgZwU cÖvavb¨ Zv Avwg Av‡M 

G‡bwQ Ges Ab¨¸‡jv c‡i G‡bwQ| †hLv‡b Avwg wØePb kã e¨envi K‡iwQ, 

†mLv‡b Bgvg Avey BDmyd Ges Bgvg gynv¤§v` in. D‡Ïk¨| BLwZjvd eY©bv 

Kivi †ÿ‡Î wZwb راجح I cÖvavb¨ قول †K Av‡M eY©bv K‡iwQ, Gici Ab¨vb¨ 

 |eY©bv K‡iwQ قول

                                                 
150

 . gyjZvKvj Aveûi 1/9, 10; Kvkdzh hyb~b wj nvRx Ljxdv 2/1814| 

151
إال ما كان إشارة إليه، كقوله يف ابب املسح على اخلفني ٣٣/١ جيوز )املسح( ابلسنة، وقوله يف ابب العشر  . 

)اخلراج( على ما وضعه عمر رضي هللا عنه على السواد.وال يزاد  ١/٣٧٠واخلراج   
152

 . gyjZvKvj Aveûi 1/11-119, 354-404, 2/195-254| 
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 Ges dZIqvi Rb¨ Dchy³ Dw³i w`‡K Bw½Z Ki‡Z أقوى  I َأَصح

†Póvi ÎæwU K‡iwb †hLv‡b †Kv‡bv قريَنة Qvov تْثنرَية Gi kã D‡jøL K‡iwQ, 

†mLv‡b Bgvg Avey BDmyd I Bgvg gynv¤§v` in.‡K eywS‡qwQÓ153| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZve nvbvdx gvhnv‡ei gyZvAvLwLixb‡`i gZbmg~‡ni g‡a¨ †kÖô 

Ges me©vwaK DcKvix gZ‡bi wKZve| nvbvdx gvhnev‡ei eû Djvgv‡q 

wKivg Gi kivn I e¨vL¨v MÖš’ wj‡L‡Qb| Zb¥‡a¨ gymvwbœ‡di wkl¨ علي احلليب 

(g„Zz¨: 967 wn.) in.| حممد الثريوي، املعروف: بعيشي (g „Zz¨: 1016 wn.) in.| 

g) حممد بن حممد، املعروف: اببن البهنسي „Zz¨: 987 wn.) in.|  نور الدين: علي
g) إْساعيل أفندي، السيواسي |.in الباقاين، القادري، تلميذ: البهنسي „Zz¨: 1047 

wn.) in.| GwU Pvi L‡Ê iwPZ, GB kivnwUi bvg ÔAvj dvivB`Õ|  ،اإلمام
g) عالء الدين: علي بن حممد الطرابلسي „Zz¨: 1032 wn.) in.| Zuvi kivnwUi bvg 

ألهنر، على فرائض ملتقى األحبرسكب ا  GQvov kivn K‡i‡Qb  شاه حممد بن أمحد بن
 منتهى األهنر، يف شرح ملتقى األحبر Zuvi kiv‡ni bvg أيب السعود الصديقي
AvjvDÏxb nvmKvdx in.I Gi kivn K‡i‡Qb| Zuvi kiv‡ni bvg  ،الدر املنتقى
عبد املؤمن السينويبخليل بن رسول بن  yB L‡Ê kivn K‡i‡Qb` يف شرح امللتقى  

(g„Zz¨: 1034 wn.) in.| Zuvi kiv‡ni bvg  إظهار فرائد األحبر، وإيضاح فوائد
  |GQvov AviI A‡b‡KB Gi kivn K‡i‡Q154 األهنر

A‡bK Djvgv‡q wKivg Gi cÖksmv K‡i‡Qb| Avjøvgv evKvbx in.155 

e‡jb "ِبجل متون املذهب وأمجعها وأمتها فائدة وأنفعها" ÒGwU nvbvdx gvhnv‡ei 

gZbmg~‡ni g‡a¨ †kÖô, bxwZMf©, A_©c~Y© I AwaK DcKvix GKwU gZ‡bi 

                                                 
153

 . cÖv¸³| 

154
 . Kvkdzh hyb~b wj nvRx Ljxdv 2/1814-1816; gvRgvDj Avbnvi wj kvqL hv`vn 1/3| 

155
هو حممود بن بركات بن حممد الباقاين الدمشقي، نور الدين، فقيه حنفي، كثري االطالع، مؤلف جميد، حسن  . 

لتقي األحبر، وشر النقاية. انظر: ه  ، من تصانيفه: تكملة البحر الرائق، شرح م ٣٠٠١التنقيح للعبارات، تويف سنة 
٤/٨١٣٧،١٣، خالصة األثر للمحيب ٣٩٦، ٢/٨٣٦لطف السمر لنجم الدين الغزي   
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wKZveÓ156| nvRx Ljxdv in. e‡jb  بلغ صيته يف اآلفاق، ووقع على قبوله بني
 ÒGB wKZv‡ei myL¨vwZ w`K w`M‡šÍ †cuŠ‡Q †M‡Q Ges nvbvdx احلنفية االتفاق.

gvhnv‡ei mKj Abymvix‡`i wbKU MÖnY‡hvM¨Zv jvf K‡i‡QÓ157| kv‡qL 

hv`vn158 in. e‡jb: 

ٌر َوإرْن َكاَن َصغررَي احْلَْجمر " ٌر َوَغْيٌث َماطر ُْلتَ َقى اأْلَحْبُرر حَبٌْر زَاخر ى مبر إنَّ اْلكرَتاَب اْلُمَسمَّ
ْن اْلَمَسائرلر َقْد ُيوَجُد يفر قَ ْعررهر َأْو يفر السَّ  يَع اْلَواقرَعاتر مر يَز النَّْظمر َلكرنَّ مجَر لر َوُهَو أَنْ َفُع َوَوجر احر

ْخترَصارَاتر اْلمُ  لَّةر َواالر لَّةر ُمُتونر اْلَمْذَهبر َوَأَجلُّ َوَأمتَُّها فَائرَدًة َوَأْكَمُل َخاٍل َعْن الزََّوائردر اْلُممر خر
َرترهر  ..... َْغفر َدُه مبر ُ ُمَؤلِرَفُه َوتَ َغمَّ َم اَّللَّ  "رَحر

ÒgyjZvKvj Aveûi bvgK wKZvewU Bj‡gi c~Y ©v½ GKwU mgy`ª, el©Ywm³ 

cÖej e„wó, wKZvewU hw`I AvKvi I mvB‡R †QvU wKš‘ †gŠwjK I mgmvgwqK 

mKj  gvmvwqj Gi e‡ÿ we`¨gvb| wKZvewU nvbvdx gvhnv‡ei gZbmg~‡ni 

g‡a¨ me©vwaK DcKvix, †kÖô I cwic~Y© dvq`vRbK GKwU gZ‡bi wKZve| 

wKZv‡ei BeviZ GZ `xN©I bq †h weiw³ G‡m hvq, Avevi GZ mswÿßI 

bq †h, eyS‡Z Kó nq| Avjøvn ZvÔAvjv wKZv‡ei wjL‡Ki Dci ingZ el©Y 

Kiæb Ges Zuv‡K gvMwdiv‡Zi Pv`‡i †X‡K wbb Ó159| 

Djvgv‡q Avnbv‡di Gme Dw³ Øviv nvbvdx gvhnv‡e GB wKZv‡ei 

¸iæZ¡ I Bjgx gvb mn‡RB Aby‡gq nq| 

wKZvewU 4 L‡Ê 1419 wn. 1998 C. دار الكتب العلمية ˆeiƒZ †_‡K 

cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 160ه ( خمطوط ٩٢٢)مواهب الرمحن يف مذهب أيب حنيفة النعمان للطرابلسي 
                                                 
156

 جمرى األهنر للبقاين )خمطوط( ١/ب . 
157

 . Kvkdzh hyb~b 2/1814| 

158
هو عبد الرمحن بن حممد بن سليمان، املعروف بشيخ زاده، فقيه حنفي، مفسر، ويل قضاء اجليش ابلروم إيلي،  . 

ه ، من أاثره: حاشية على تفسري البيضاوي، وجممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر. انظر: هدية  ١٠٧٨وتويف سنة 
.٢/١١١معجم املؤلفني لكحالة  ،١/٥٤٩العارفني للبغدادي   

159
 . gvRgvDj Avbnvi 1/ 2, 3| 

160
 خمطوطات مكتبة مكة املكرمة جبوار احلرم املكي الشريف: ٤٢ فقه حنفي، غري مرقم األوراق . 
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23| wKZv‡ei bvg: gvIqvwneyi ingvb dx gvhnvwe Avex nvbxdv 

Avb byÔgvb| 

wjLK : Beivnxg Be‡b g~mv AvZ& Zvivejymx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Beivnxg, wcZvi bvg g~mv, `v`vi bvg Avey 

eKi| wbmewZ bvg Zvivejymx, Dcvwa eyinvbyÏxb| wZwb nvbvdx gvhnv‡ei 

eo dKxn, gynvwÏm I Avwjg wQ‡jb| kv‡gi Zviveyjym AÂ‡j Rb¥ MÖnY 

K‡ib| `v‡gk‡K Ávb AR©b K‡ib, cieZ©x‡Z Kvq‡iv‡Z P‡j hvb Ges 

†mLv‡bB BwšÍKvj K‡ib| Zuvi iwPZ MÖš’ Avj BmÔAvd wd AvnKvwgj 

AvIKvd, gvIqvwneyi ingvb dx gvhnvwe Avex nvbxdv Avb byÔgvb Ges Gi 

e¨vL¨v MÖš’ Avj eyinvb| Rb¥: wZwb 853 wnRix gyZvweK 1449 L„óv‡ã Rb¥ 

MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 922 wnRix‡Z BwšÍKvj K‡ib161| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU wdK‡ni gZb m¤ŵjZ GKwU wKZve| wjLK Zvivejymx in. GB 

wKZv‡e wdK‡ni AwaKvsk I cÖwm× Aa¨vq¸‡jv mwbœe× K‡i‡Qb| wKZve‡K 

Ab¨vb¨ wdKnx wKZv‡ei b¨vq Bev`vZ Aa¨vq Øviv ïiæ K‡i‡Qb, †hgb  كتاب
 Gici gyÔAvgvjvZ I الطهارة، كتاب الصالة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب احلج

Z`mswkøó Aa¨vq¸‡jv G‡b‡Qb, †hgb  كتاب البيوع، كتاب الشفعة، كتاب
اإلجارة، كتاب احياء املوات، كتاب الشركة، كتاب املضاربة، كتاب القسمة، كتاب اهلبة،  
 Gici كتاب الوقف، كتاب الوكالة، كتاب الكفالة، كتاب احلوالة، كتاب الرهن.

cvwievwiK I weevn kvw`i Aa¨vq¸‡jv G‡b‡Qb, †hgb ب النكاح، كتاب كتا
Gici Ab¨vb¨ Aa¨vq¸‡jv G‡b‡Qb, †hgb الرضاع، كتاب الطالق. كتاب   

اإلعتاق، كتاب األْيان، كتاب العارية، كتاب اللقيط، كتاب اللقطة، كتاب املفقود، كتاب 
اإلابق، كتاب احلجر، كتاب املأذون، كتاب الغصب، كتاب اإلكراه، كتاب اجلناايت،  

ود، كتاب السرقة، كتاب الصيد، كتاب الذابئح، كتاب كتاب الدايت، كتاب احلد
األضحية، كتاب الشهادة، كتاب القضاء، كتاب الدعوى، كتاب اإلقرار، كتاب الصلح،  
                                                 
161

 . gyÔRvgyj gymvwbœdxb wj Uzw¼ 4/454, 455; gyÔRvgyj gyAvwjødxb wj Kvn&nvjv 1/76| 
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 Øviv كتاب الفرائض me©‡kl كتاب السري، كتاب احلظر واالابحة، كتاب الوصااي

wKZve mgvß K‡i‡Qb| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK Zuvi GB wKZve‡K Be‡b mvÔAvwZ in. Gi gvRgvDj evnivB‡bi 

Avw½‡K wjwce× K‡i‡Qb| †hgb wZwb wKZv‡ei gyKvÏvgvq wj‡Lb: 

  "وضعت هذا الكتاب على َنو القاعدة اليت اخرتعها صاحب جممع البحرين"

ÒAvwg Avgvi GB wKZv‡ei wjLb c×wZ‡Z gvRgvDj evnivB‡bi 

gymvwbœ‡di Abymib K‡iwQÓ162| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

gvIqvwneyi ingvb wKZvewU Avjøvgv Be‡b mvÔAvwZ in. Gi ÔgvRgvDj 

evnivBbÕ wKZv‡ei b¨vq gRe~Z I DcKvix GKwU gZ‡bi wKZve| 

 

 ه ( رمحه هللا ٧٤٧النقاية خمتصر الوقاية لعبيد هللا احملبويب )
42 | wKZv‡ei bvg : Avb byKvqv gyLZvmviæj †eKvqv| 

wjLK : DevB ỳjøvn Avj gvne~ex in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: DevB`yjøvn Be‡b gvmE` Be‡b gvng~` Be‡b 

Avngv` Avj gvne~ex Avj eyLvix Avj nvbvdx, m`iæk kixÔAvn Avj 

AvmMvi Be‡b m`iæk kixÔAvn Avj AvKevi| wdKn, Dm~‡j wdKn, 

wnKgZ I c`v_©we`¨vi Avwjg wQ‡jb| g„Z z¨: wZwb 747 wnRix gyZvweK 

1346 L„óv‡ã eyLvivq BwšÍKvj K‡ib163| Zuvi esk ci¤úiv nhiZ Dev`vn 

iv. ch©šÍ †cuŠ‡Q| nhiZ Dev`vn iv. Gi GK bvwZi bvg gvne~e wQj, Zuvi 

w`‡K wbmeZ K‡i gvne~ex ejv nq164| 

wKZve cwiwPwZ: 

                                                 
162

 مواهب الرمحن )خمطوط( ١/ب، ٢/أ . 
163

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 109, 112; wgdZvûm mvÔAv`vn 2/60| 

164
 . gydZx mvC` Avngv` cvjbcyix, Avc dZIqv †KB‡m †`u c„. 135| 
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 Gi mvi ms‡ÿc| wjLK "وقاية الرواية يف مسائل اهلداية" wKZvewU "النقاية"

gvne~ex in. GB wKZv‡e Zuvi `v`v gvng~` Avj gvne~ex in. Gi cÖwm× 

gZ‡bi wKZve Ô†eKvqvZzi wiIqvqv wd gvmvBwjj wn`vqvÕq ewY©Z Riæix 

gvmAvjv¸‡jv‡K mvi ms‡ÿ‡c eY©bv K‡i‡Qb165| 

ZviZx‡ei †ÿ‡Î األْيان كتاب  Gi c‡i وقاية الرواية Gi AbymiY bv K‡i 

wfbœZv Aej¤^b K‡i‡Qb| wZwb كتاب األْيان Gi c‡i كتاب البيع wb‡q 

Avm‡Qb| Gici  كتاب الشفعة، كتاب القسمة، كتاب اهلبة، كتاب اإلجارة، كتاب
تاب العارية، كتاب الوديعة، كتاب الغصب، كتاب الرهن، كتاب الكفالة، كتاب احلوالة، ك

الوكالة، كتاب الشركة، كتاب املضاربة، كتاب املزارعة، كتاب إحياء املوات، كتاب الوقف،  
كتاب الكراهية، كتاب األشربة، كتاب الذابئح، كتاب األضحية، كتاب الصيد، كتاب 

اللقيط واللقطة واآلبق، كتاب املفقود، كتاب القضاء، كتاب الشهادة، كتاب اإلقرار،  
اجلناايت، كتاب الدايت، كتاب اإلكراه، كتاب احلجر كتاب الدعوى، كتاب  Gici 

Avevi ÔweKvqvZzi wiIqvqvÕi ZviZx‡ei w`‡K wd‡i G‡m كتاب الوصااي Ges 

 |Øviv wKZve mgvß K‡i‡Qb كتاب اخلنثى

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK gvne~ex in. Zuvi GB wKZv‡e Bgvg Avey nvbxdv, Bgvg Avey 

BDmyd I Bgvg gynv¤§v` in. Gi BLwZjvd eY©bv K‡i‡Qb Ges `jxj cÖgvY 

Dc ’̄vc‡bi †ÿ‡Î wdK‡ni Ab¨vb¨ mswÿß gZ‡bi wKZv‡ei c×wZ Aej¤^b 

K‡i‡Qb| A_©vr wZwb `jxj cÖgvY D‡jøL K‡ibwb| GB wKZv‡ei Av‡iKwU 

ˆewkó¨ n‡jv wjLK G‡Z Bgvg kvÔex in. Gi AwfgZI D‡jøL K‡i‡Qb166| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

wdK‡n nvbvdxi cÖwm× wKZve I KvjRqx MÖš’ ÔAvj wn`vqvÕi 

mvims‡ÿc n‡jv ÔweKvqvZzi wiIqvqvnÕ| Avi ÔweKvqvZzi wiIqvqvnÕ Gi 

mvims‡ÿc n‡jv ÔAvb byKvqvÕ| AZGe Gi ØvivB Gi ¸iæZ¡ Aby‡gq nq| 

                                                 
165

 . Avb byKvqv c„. 3| 

166
 . Avb byKvqv c„. 3-11, 186-198| 
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eû Djvgv‡q wKivg Gi cÖksmv K‡i‡Qb| Avjøvgv weiRvw›` in.167 GB 

wKZve‡K wdK‡ni †kÖô mswÿß gZ‡bi wKZve wn‡m‡e AvL¨vwqZ K‡i‡Qb| 

wZwb e‡jb: 

  "مع صغر حجمه و وجازه نظمه مشتمل على فوائد لطيفة و مسائل شريفة"

ÒwKZvewU AvKvi I mvB‡R hw`I †QvU Ges kã hw`I mswÿß Z`ycwi 

GwU m~² dvq`v I ¸iæZ¡c~Y© gvmvBj‡K mwbœ‡ewkZ K‡i‡Q168|  

wKZv‡ei e¨vL¨vKvi I Djvgv‡q wKivg G e¨vcv‡i GKgZ †h, wKZvewU 

mswÿß n‡jI wdK‡ni ¸iæZ¡c~Y© mg~`q gvmAvjv‡K mwbœe× K‡i‡Q169| 

Kv‡mg Be‡b KzZjyeyMv in. wjLK gvne~ex m¤ú‡K© e‡jb:  عامل حمقق وحرب مدقق
 ÒGKRb gynvw°K Avwjg, gy`vw°K Ávbx, Zuvi eû DcKvix له تصانيف مفيدة

MÖš’ i‡q‡Q170|Ó 

 

 ه ( رمحه هللا ١٠٦٩)ت  رنباليللشُ ل نور اإليضاح وجناة األرواح
25| wKZv‡ei bvg : b~iæj Chvn Iqv bvRvZzj AviIqvn| 

wjLK : nvmvb Be‡b Av¤§vi ïiæ¤̂yjvjx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg nvmvb, wcZvi bvg Av¤§vi, `v`vi bvg Avjx, 

KzwbqvZ Aveyj BLjvm, wbmewZ bvg ïiæ¤^yjvjx I IqvdvC| wgk‡ii ÔAvj 

gvbywdq¨vnÕ wRjvi Ôwkeiv ejyjvÕn  bvgK Rbc‡` Rb¥MÖnY K‡ib| †m w`‡K 

wbmeZ K‡i wLjv‡d wKqvm Ôïiæ¤^yjvjxÕ ejv nq| wZwb kvqL Aveyj 

BmÔAv` BDmyd Be‡b Iqvdv in. Gi GKvšÍ wkl¨ wQ‡jb, GRb¨ Zuv‡K 

IqvdvC ejv nq| wZwb nvbvdx gvhnv‡ei GKRb cÖwm× dKxn| Zuvi iwPZ 

MÖ‡š’i g‡a¨ i‡q‡Q, b~iæj Chvn, gvivwKDj dvjvn ki‡n b~iæj Chvn, kiû 

                                                 
167

هو عبد العلي بن حممد بن حسني، الربجيدي، فقيه حنفي، أصويل، فلكي، جامع للعلوم، تويف سنة ٩٣٢ ه ،  . 
يقات السنية من مؤلفاته: شرح التذكرة النصريية يف اهليئة، شرح خمتصر املنار، شرح النقاية خمتصر الوقاية. انظر: التعل

١٧٣، ٢/١٧٢، معجم املؤلفني لكحالة ١٥للكنوي ص/  
168

 . kiû gyLZvmviæj weKvqv 1/2, 3| 

169
 . kiûb byKvqv wj Avwej gvKvwig 1/2| 

170
 . ZvRyZ ZvivwRg wj Be‡b KzZjyeyMv c„. 203| 

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#83 

gvbh~gvwZ Be‡b Iqvnevb cÖf…wZ| Rb¥: wZwb 994 wnRix, gyZvweK 1585 

L„óv‡ã Rb¥MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 1069 wnRix, gyZvweK 1659 L„óv‡ã 

Kvq‡iv‡Z BwšÍKvj K‡ib171| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU wdK‡n nvbvdxi Bev`vZ msµvšÍ GKwU gZ‡bi wKZve| wjLK 

G‡Z KziAvb mybœvni Av‡jv‡K mnR mij cÖvÄj fvlvq †mªd ZvnvivZ, 

mvjvZ, mvIg, hvKvZ I n‡¾i gvmvBj mwbœe× K‡i‡Qb| GwU AvKv‡i 

†QvU n‡jI g~jZ Bjgx Av‡jvPbvq GKwU Abe`¨ MÖš’| wjLK wKZvewU Zuvi 

KwZcq eÜz evÜ‡ei Av‡e`‡bi cwi‡cÖwÿ‡Z cÖv_wgK wkÿv_©x‡`i Rb¨ 

msKjb K‡ib172| wjLK wKZvewU cÖ_‡g ÔwKZveyj BwZKvdÕ ch©šÍ wjwce× 

K‡ib, cieZx©‡Z hvKvZ I n¾ Aa¨vq mshy³ K‡ib| wjLK wb‡RB  امداد
 bv‡g Gi GKwU mswÿß kivn wj‡Lb| AZci D³ kivwU‡Z AviI الفتاح

we Í̄vwiZ Av‡jvPbv ms‡hvRb K‡i Zv‡K  مراقي الفالح ابمداد الفتاح شرح نور
 |bv‡g bvgKiY K‡ib173 اإليضاح

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z dzKvnv‡`i BLwZjvd I `jxj eY©bv K‡ibwb| †mªd H 

mKj gvmvBj eY©bv K‡i‡Qb, †hmKj gvmvB‡ji weï×Zvi e¨vcv‡i AvnjyZ 

ZviRxnMY wbwðZ n‡q‡Qb174| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

 wKZvewU GZB ¸iæZ¡c~Y© †h, GwU fviZ Dcgnv‡`‡ki نور اإليضاح

gv`ivmv¸‡jv‡Z hyM hyM a‡i wkÿv wm‡jev‡mi AšÍf©y³ n‡q Av‡Q| GQvov 

GwU cÖv_wgK wkÿv_©x‡`i Rb¨ Aviex fvlvq gvmAvjv gyL¯Í Kivi Rb¨ 

GKwU †kÖô wKZve| wKZv‡ei ¸iæZ¡ m¤ú‡K© wjLK wb‡RB e‡jb175 

                                                 
171

 . LyjvmvZzj AvQvi 2/38, gyÔRvgyj gvZe~ÔAvZ c„. 1117| 

172
 . b~iæj Chvn, wKZv‡ei gyKvÏvgv| 

173
 . Kvkdzh hyb~b 2/1982| 

174
 . b~iæj Chvn, wKZv‡ei gyKvÏvgv| 

175
 . gvivwKj dvjvn, c„. 13| 
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حكمه احتوى على ما به  ،علمه صحيح ،حجمه غزير ،إن هذا كتاب صغري"
دليله من الكتاب العزيز والسنة  ،بعبارة منرية كالبدر والشمس ،تصحيح العبادات اخلمس

 ."وتلذ به األعني واألْساع ،وب املؤمننيتسر به قل ،الشريفة واإلمجاع

 

 176ه ( رمحه هللا )خمطوط( ٧١٠الوايف حلافظ الدين النسفي )ت 
26| wKZv‡ei bvg : Avj Iqvdx 

wjLK : Aveyj evivKvZ nv‡dhyÏxb Avb bvmvdx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªôe` كنز الدقائق حلافظ الدين النسفي

wKZve cwiwPwZ: 

GwU wdK‡n nvbvdxi GKwU gZ‡bi wKZve| GB wKZv‡e Bgvg gynv¤§v` 

in. Gi Avj RvwgDm mvMxi, Avj RvwgDj Kvexi, gvem~Z, whqv`vZ Ges 

Bgvg Kz`~ix in. Gi gyLZvmviæj Kz`~ix I Bgvg bvRgyÏxb bvmvdx in. Gi 

gvbhygvZzj wLjvwdqvZ wKZvemg~‡ni gvmvwqj‡K mwbœ‡ewkZ Kiv n‡q‡Q| 

cvkvcvwk KwZcq فتاوى Ges واقعات msµvšÍ gvmvwqjI eY©bv Kiv 

n‡q‡Q177| 

wjLK wKZve‡K nvbvdx gvhnv‡ei wdK‡ni Ab¨vb¨ wKZv‡ei b¨vq  أبواب
كتاب الطهارة، كتاب الصالة، كتاب الزكاة،   :Øviv ïiæ K‡i‡Qb| cÖ_‡g العبادات
كتاب النكاح،  |G‡b‡Qb أحكام األسر G‡b‡Qb| Gici كتاب الصوم، كتاب احلج

ب الرضاع، كتاب الطالق كتا  Gici   ،كتاب اإلعتاق، كتاب األْيان، كتاب احلدود
كتاب اجلهاد، كتاب اللقيط، كتاب اإلابق، كتاب الشركة، كتاب الوقف، كتاب البيع،  

كتاب الصرف، كتاب الكفالة، كتاب احلوالة، كتاب القضاء، كتاب الشهادة، كتاب 
ب الصلح، كتاب املضاربة، كتاب اهلبة، كتاب الوكالة، كتاب الدعوى، كتاب اإلقرار، كتا

                                                 
176

 خمطوطات معهد البحوث و إحياء الرتاث جبامعة أم القرى: ٤٥ فقه حنفي، ١٠٣ لوحات. . 
177

 الوايف )خمطوط( ١/ب، ١٠٢/أ . 
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الوالء، كتاب اإلكراه، كتاب احلجر، كتاب املأذون، كتاب اإلجارة، كتاب املكاتب، كتاب 
الغصب، كتاب الشفعة، كتاب املزارعة، كتاب املعاملة، كتاب الذابئح، كتاب األضحية،  

يد، كتاب الرهن، كتاب كتاب الكراهية، كتاب إحياء املوات، كتاب األشربة، كتاب الص
 Øviv كتاب الفرائض me©‡kl اجلناايت، كتاب الدايت، كتاب الوصية، كتاب اخلنثى

wKZve mgvß K‡i‡Qb| 

DcwiD³ ZviZx‡ei cÖwZ jÿ¨ Ki‡j eySv hvq †h, GB wKZvewU g~jZ 

Bgvg gynv¤§v` in. Gi ÔRvwgDm mvMx‡iiÕ ZviZx‡ei Avw½‡K ZviZxe 

†`Iqv n‡q‡Q| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wKZvewU Aa¨qb Øviv eySv hvq †h, wjLK bvmvdx in. G‡Z `jxj cÖgvY 

†ck Kivi cÖwZ †Zgb ¸iæZ¡ cÖ`vb K‡ibwb178| Avi BLwZjv‡di e¨vcv‡i 

wZwb wKZv‡ei gyKvÏvgvq wj‡Lb: 

"لقد أوردُت يف هذا الكتاب ما هو ال ُمعِول عليه يف الباب، وطويت ذكر 
كتفيت ابلعالمات، فاحلاء عالمة اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا، والسني أيب االختالفات، وا 

يوسف رمحه هللا، وامليم حممد رمحه هللا، والزاي زفر رمحه هللا، والفاء الشافعي رمحه هللا، 
والكاف مالك رمحه هللا، والواو رواية عن أصحابنا رمحهم هللا، أو قياس مرجوح مرجوح، 

  تفاداي عن اإلسهاب"حتامياً عن اإلطناب و 

ÒAvwg GB wKZv‡e cÖwZwU Aa¨v‡qi wbf©i‡hvM¨ I evQvBK…Z 

gvmAvjv¸‡jv BLwZjv‡di w`‡K Bw½Z K‡i eY©bv K‡iwQ| Z‡e wKZve‡K 

`xN©vwqZ I we Í̄…Z Kiv †_‡K gy³ ivLvi Rb¨ BLwZjvd eY©bv Kivi †ÿ‡Î 

AvB¤§v‡`i bvg D‡jøL bv K‡i Zv‡`i Rb¨ we‡kl wPý I AvjvgZ D‡jøL 

K‡iwQ| †hgb حاء Øviv Bgvg Avey nvbxdv in., سني Øviv Bgvg Avey BDmyd 

in., ميم Øviv Bgvg gynv¤§v` in., زاء Øviv Bgvg hydvi in., فاء Øviv Bgvg 
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 الوايف )املخطوط( ١٣/أ -١٤/أ، ٧٣،٨٨/ب-٨٩/ب . 
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kvwdC in., كاف Øviv Bgvg gvwjK in., Ges واو Øviv  رواية عن أصحابنا رمحهم
 Gi w`‡K Bkviv K‡iwQ179|Ó قياس مرجوح wKsev هللا

mviK_v wZwb BLwZjvd‡K my¯úófv‡e eY©bv K‡i‡bwb; eis AvjvgZ I 

wPý Øviv Bgvg‡`i gZvg‡Zi cÖwZ Bw½Z K‡i‡Qb| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

c~‡e©B D‡jøL Kiv n‡q‡Q †h, GB wKZv‡e nvbvdx gvhnv‡ei K‡qKwU 

¸iæZ¡c~Y© wKZv‡ei gvmAvjv eY©bv Kiv n‡q‡Q| hvi d‡j GwU nvbvdx 

gvhnv‡ei GKwU gnv g~j¨evb wKZv‡e cwiYZ n‡q‡Q| Avjøvgv Z¡vk Kzeiv 

hv`vn G‡K wbf©i‡hvM¨ wKZv‡ei g‡a¨ MY¨ K‡i‡Qb180| nvRx Ljxdv G‡K 

Z_v wbf©i‡hvM¨ I ¯̂xK "كتاب مقبول معترب" …Z wKZve e‡j AvL¨vwqZ 

K‡i‡Qb181| Avjøvgv Kvikx in. wKZv‡ei wjLK bvmvdx in. m¤ú‡K© e‡jb: 

 ÒBgvg bvmvdx in. wdKn I Dm~‡j "صاحب التصانيف املفيدة يف الفقه واألصول"

wdKn msµvšÍ eû DcKvix MÖ‡š’i iPwqZv182|Ó  

Avjøvgv jvL‡bŠex in. Bgvg bvmvdxi Rxebx wjL‡Z wM‡q e‡jb: 

"له تصانيف معتربة، منها: الوايف، منت لطيف يف الفروع، وشرحه الكايف، وكنز 
الدقائق منت مشهور يف الفقه، و املصفي شرح املنظومة النسفية، واملستصفي شرح الفقه 

صانيفه ابلوايف النافع، واملنار منت يف األصول، وشرحه كشف األسرار.... قد انتفعت من ت
  والكايف واملستصفي... وكل تصانيفه انفعة، معتربة عند الفقهاء، مطروحة ألنظار العلماء"

ÒBgvg bvmvdx in. eû MÖnY‡hvM¨ wKZve iPbv K‡i‡Qb| Zb¥‡a¨: 

ÔIqvdxÕ hv فروعي gvmAvjvi e¨vcv‡i AZ¨šÍ m~² GKwU gZ‡bi wKZve| 

Zvi e¨vL¨vMÖš’ الكايف Ges wdK‡ni cÖwm× gZ‡bi wKZve كنز الدقائق Ges 

Ges املستصفي شرح الفقه النافع Ges املصفي شرح املنظومة النسفية أصول   msµvšÍ 

gZ‡bi wKZve ÔAvj gvbviÕ, Ges Zvi e¨vL¨vMÖš’ ÔKvkdzj AvmiviÕ| Avwg 

                                                 
179

 . Kvkdzh hyb~b wj nvRx Ljxdv 2/1997; واملرجع السابق ١/ب 
180

 . wgdZvûm mvÔAv`vn 2/281| 

181
 . Kvkdzh hyb~b 2/1997| 

182
 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 2/295| 
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Zuvi ÔIqvdxÕ ÔKvdxÕ Ges ÔgymZvmdvÕ wKZve¸‡jv Øviv A‡bK DcK…Z 

n‡qwQ| eis Zuvi cÖwZwU wKZveB DcKvix I dzKvnv‡q wKiv‡gi wbKU 

MÖnY‡hvM¨183|  

 

 ه ( رمحه هللا ٣٦٧حملمود احملبويب )ت  184وقاية الرواية يف مسائل اهلداية
27| wKZv‡ei bvg : weKvqvZzi wiIqvqvn wd gvmvBwjj wn`vqv| 

wjLK : gvng~` Avj gvne~ex in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: eyinvbyk kixÔAvn gvng~` Be‡b m`wik kixÔAvn 

Avj AvKevi Avngv` Be‡b RvgvjyÏxb DevB`yjøvn gvne~ex eyLvix| Zuvi 

esk ci¤úiv nhiZ Dev`vn iv. ch©šÍ †cuŠ‡Q| nhiZ Dev`vn iv. Gi bvwZi 

bvg gvne~e wQj, Zuvi w`‡K wbmeZ K‡i gvne~ex ejv nq185| BwšÍKvj: wZwb 

673 wnRix‡Z BwšÍKvj K‡ib186| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU wdK‡ni GKwU cÖwm× gZ‡bi wKZve187| wjLK gvne~ex in. GB 

gZb‡K wdK‡n nvbvdxi Av‡iK cÖwm× wKZve gviMxbvbx in. Gi ÒAvj 

wn`vqvÓ †_‡K Pqb K‡i‡Qb| †hgb wZwb wKZv‡ei gyKvÏvgvq wj‡Lb:  

.... ملا فرغ من حفظ الكتب األدبية ... أردت أن  188إن الولد األعز عبيد هللا"
حيفظ يف علم األحكام كتااًب رائعًا ولعيون مسائل الفقه راعيًا، مقبول الرتتيب والنظام، 

مستحسناً عند اخلواص والعوام، و ما ألفيت يف املختصرات ما هذا شأنه، فألفت يف رواية  
خمتصرًا جامعًا جلميع مسائله،خاليًا عن دالئله، حاواًي ملا هو أصح كتاب "اهلداية" ... 

 األقاويل واالختيارات ... موجزاً ألفاظه هناية اإلجياز"

                                                 
183

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 102| 

184
 هذا الكتاب طبع ممزوجاً بشرحه حلفيد املؤلف عبيد هللا احملبويب )ت ٧٤٧ ه ( . 

185
 . gydZx mvC` Avngv` cvjbcyix, Avc dZIqv †KB‡m †`u c„. 135| 

186
 . Kvkdzh hyb~b 2/2020| 

187
 . Kvkdzh hyb~b 2/2020| 

188
 هو عبيد هللا بن مسعود بن حممود احملبويب، حفيد املؤلف . 
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ÒwcÖq erm Devq`yjøvn hLb Aviex mvwn‡Z¨i MÖš’vejx gyL Í̄ Kiv †_‡K 

dvwiM n‡jv, ZLb Avwg B”Qv Kijvg †m †hb wdK‡ni †gŠwjK gvmvBj‡K 

AšÍf©y³Kvix Bjgyj AvnKv‡g Ggb GKwU PgrKvi wKZve gyL¯Í KiæK hvi 

ZviZxe I web¨ Í̄KiY me©Rb ¯̂xK…Z Ges عوام I خواص mK‡ji wbKU 

cm›`bxq| wKš‘ wdK‡ni mswÿß wKZvevw`‡Z GB ˆewk‡ó¨i †Kv‡bv wKZve 

Avwg cvqwb| d‡j Avwg wdK‡ni cÖwm× MÖš’ ÔAvj wn`vqvÕ wKZv‡ei mKj 

gvmAvjv‡K mswÿß I bxwZMf©fv‡e ÔweKvqvZzi wiIqvqvqÕ mwbœe× K‡iwQ 

Z‡e `jxj cÖgvY D‡jøL K‡iwb, wKš‘ weï× I cm›`bxq D³mg~n‡K D‡jøL 

K‡iwQ| kã e¨env‡ii †ÿ‡Î P~ovšÍ ch©v‡qi mswÿßZv Aej¤b̂ K‡iwQ189|Ó 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK gvne~ex in. wKZv‡ei gyKvÏvgvq my¯úófv‡e D‡jøL K‡i‡Qb †h, 

wZwb GB wKZv‡e `jxj cÖgvY D‡jøL K‡ibwb| Z‡e wZwb nvbvdx gvhnv‡ei 

dzKvnv‡q wKivg Z_v Bgvg Avey nvbxdv, Bgvg Avey BDmyd I Bgvg gynv¤§v` 

in. Gi BLwZjvd¸‡jv eY©bv K‡i‡Qb Ges LyeB `yj©efv‡e Ab¨vb¨ 

dzKvnv‡`i gvhnveI eY©bv K‡i‡Qb190| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

gyLZvmviæj Kz`~ixii b¨vq GB wKZvewUI nvbvdx gvhnv‡ei 

gyZvAvLwLix‡b Djvgv‡q wKiv‡gi wbKU AZ¨šÍ wbf©i‡hvM¨ I Av ’̄vkxj 

GKwU gZ‡bi wKZve191| 

DevB`yjøvn gvne~ex in. wKZv‡ei cÖksmvq e‡jb: 

  "كتاب مل تكتحل عني الزمان بثانيه يف وجازة لفظه مع ضبط معانيه"

ÒwKZv‡ei BeviZ mswÿß nIqv m‡Ë¡I Zvi gg©v_© Abyave‡b hvgvbvi 

Pÿz wØZxq †Kv‡bv wKZve †`‡Lwb192| 

nvRx Ljxdv in. e‡jb: 

                                                 
189

 وقاية الرواية )بداية الكتاب، وهذه اللوحة ليس هلا رقم، وهي قبل ذات الرقم )١( مباشرة( . 
190

 و قاية الرواية )خمطوط( ١/أ – ٦/أ، ١٧٣/أ – ١٧٨/أ . 
191

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 106, 107; gyKvÏvgvZz Dg`vwZi wiqvqvn c„. 10; Avb bvwdDj 

Kvexi c„. 23| 

192
 . Avb byKvqv c„. 3| 
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  "منت مشهور، اعتىن بشأنه العلماء ابلقراءة والتدريس واحلفظ"

ÒwKZvewU wdK‡ni GKwU cÖwm× gZ‡bi wKZve, GwU Djvgv‡q wKiv‡gi 

wbKU LyeB ¸iæZ¡c~Y© nIqvi Kvi‡Y Zuviv Gi cvV, cVb I gyL Í̄Ki‡Y LyeB 

gb‡hvM w`‡q‡Qb193|Ó nvRx Ljxdv in. Gi e¨vL¨vMÖš’ I ZvÕjxK m¤‡̂Ü 

`xN© Av‡jvPbv K‡i‡Qb194| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cÂg Aa¨vq 

 الشروح واحلواشي والتعليقات
 

 ه ( رمحه هللا ٦٨٣االختيار لتعليل املختار للموصلي )ت 
28| wKZv‡ei bvg: Avj BLwZqvi wj ZvÔjxwjj gyLZvi| 

                                                 
193

 . Kvkdzh hb~b 2/2020| 

194
 . Kvkdzh hb~b 2/2020-2024; gyKvÏvgvZz Dg`vwZi wiqvqvn c„. 20-22| 
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wjLK : Aveyj dhj Avj-gy‡mjx in.|  

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

لي  |¨ªóe` املختار للفتوى للموصر

wKZve cwiwPwZ: 

GB wKZvewU wjL‡Ki ¯̂n‡ Í̄ wjwLZ ÔAvj gyLZvi wjj dZIqvÕ bvgK 

gZ‡bi kivn| G‡Z wZwb gvmAvjvi BjøZ I g‡g©i w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb| 

gvmAvjvi m~iZ eY©bv K‡i‡Qb| cÖ‡qvR‡bi †ÿ‡Î dziƒC gvmAvjvI D‡jøL 

K‡i‡Qb| dZIqv cÖ`v‡b cÖ‡qvRbxq wiIqvqvZI ms‡hvRb K‡i‡Qb195| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK gy‡mjx in. nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg Z_v Bgvg Avey nvbxdv, 

Bgvg Avey BDmyd, Bgvg gynv¤§v` I Bgvg hydvi in. Gi BLwZjvd 

my¯úófv‡e eY©bv K‡i‡Qb| gv‡S g‡a¨ Bgvg kvwdC I Bgvg gvwjK in. 

Gi gvhnveI eY©bv K‡i‡Qb| cvkvcvwk ms‡ÿ‡c `jxj cÖgvYI D‡jøL 

K‡i‡Qb| BLwZjvd Dc ’̄vc‡bi †ÿ‡Î wZwb cÖ_‡g wbR cm‡›`i AwfgZ 

G‡b‡Qb, AZci wecÿxq‡`i AwfgZ I Zv‡`i `jxj G‡b‡Qb, Gici wbR 

cm›`bxq Awfg‡Zi `jxj G‡b‡Qb| A‡bK ’̄v‡b wecÿxq‡`i `jx‡ji 

RIqveI w`‡q‡Qb196| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

wKZvewUi ¸iæZ¡ Gi gv‡SB wbwnZ †h, G‡Z wjLK in. nvbvdx 

gvhnv‡ei Bgvg‡`i Dw³ I `jx‡ji cÖwZ ¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qb| GQvov GwU 

nvbvdx gvhnv‡ei gyZvAvLwLix‡b Djvgv‡q wKiv‡gi wbKU AZ¨šÍ 

wbf©i‡hvM¨ I Av¯’vkxj GKwU gZ‡bi wKZv‡ei kivn| wjL‡Ki iwPZ ÔAvj 

gyLZviÕ Ges ÔAvj BLwZqviÕ Dfq wKZve m¤ú‡K© jvL‡bŠex in. e‡j‡Qb: 

 ÒdzKvnv‡`i wbKU wKZve `yÔwU LyeB "كتاابن معتربان عند الفقهاء"

wbf©i‡hvM¨197|Ó GB wKZv‡ei wjLK wQ‡jb nvbvdx gvhnv‡ei †R¨vô 

dKxn‡`i AšÍfz©³| Zuvi m¤ú‡K© Djvgv‡q wKivg e‡jb:   كان شيخًا فقيها"
                                                 
195

 . Avj BLwZqvi 1/6| 

196
 . Avj BLwZqvi 1/7-53, 3/81-117, 4/117-131| 

197
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 106| 
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 ,ÒwZwb wQ‡jb kv‡qL, dKxn, Avwjg عاملًا فاضاًل مدرسًا عارفًا ابملذهب"

mybxwZm¤úbœ, gy`viwim Ges gvhnve m¤ú‡K© IqvwKdnvj198|Ó Zuvi m¤ú‡K© 

AviI ewY©Z Av‡Q:  كان من أفراد الدهر يف الفروع واألصول، و وحداء العصر يف"
 Gi e¨vcv‡i wQ‡jb hy‡Mi Abb¨ Ges أصول Ges فروع ÒwZwb املعقول واملنقول"

 Gi e¨vcv‡i wQ‡jb hy‡Mi AwØZxq199|Ó منقول I معقول

wKZvewU 5 L‡Ê 1356 wn. 1937 C. مطبعة احلليب Kvq‡iv †_‡K 

cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٩٧٠جنيم )ت  لزين بنالبحر الرائق 
29| wKZv‡ei bvg : Avj evniæi iv‡qK| 

wjLK: hvBb Be‡b Be&ivnxg in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg hvBb, wcZvi bvg Be&ivnxg, `v`vi bvg 

gynv¤§v`| Be‡b byRvBg bv‡g cÖwm×| Zuvi †Kv‡bv GK ci`v`vi w`‡K 

wbmeZ K‡i Be‡b byRvBg ejv nq| nvbvdx gvhnv‡ei GKRb weÁ dKxn| 

wgm‡ii Awaevmx| Rb¥: wZwb 926 wnRix gyZvweK 1519 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY 

K‡ib| g„Zz¨: wZwb 970 wnRix gyZvweK 1563 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib| Zuvi 

iwPZ D‡jøL †hvM¨ K‡qKwU MÖš’: Avj Avkevn Iqvb bvhv‡qi| jyeŸyj 

Dm~j| Avj evniæi iv‡qK| Avi ivmvBjyh hvBwbq¨vn| dvZûj Mvd&dvi 

we-kiwnj gvbvi| Avj dvZvIqvh hvBwbq¨vn 200| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU nv‡dhyÏxb in. iwPZ ÔKvbhy` `vKv‡q‡KiÕ GKwU we Í̄vwiZ kivn| 

wjLK wKZv‡ei gyKvÏvgvq wj‡Lb, A‡bK Djvgv‡q wKivg ÔKvbhy` 

`vKv‡q‡KiÕ eû kivn wj‡L‡Qb| Gme kiv‡ni g‡a¨ Avjøvgv hvBjvC iwPZ 

ÔZveCbyj nvKv‡qKÕ n‡”Q me©‡kÖô| wKš‘ G‡Z BLwZjvdx gvmAvjv LyeB 

                                                 
198

 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn wjj Kvikx 2/350| 

199
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 106| الطبقات السنية للتميمي ٢٣٩/٤  

200
 . Avj AvÔjvg 3/64; kvhvivZzh hvnve 8/358; Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 134| 
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`xN©vwqZ Kiv n‡q‡Q Ges fve I e³e¨ ¯úó bq| hvi d‡j Ggb GKwU 

kiv‡ni cÖ‡qvRb †`Lv w`‡q‡Q hv GB †`vl ÎæwU †_‡K gy³ n‡e| Avwg GB 

kiv‡ni g‡a¨ g~j gZ‡bi fve I e³e¨‡K ¯úó K‡iwQ| cvkvcvwk wdK‡n 

nvbvdxi wewfbœ MÖš’ †_‡K eû dziƒC gvmAvjvI mwbœweó K‡iwQ201| wjLK 

wKZv‡ei msKjb KvR m¤ú~Y© Ki‡Z cv‡ibwb, eis wKZveyj BRvivi eveyj 

BRvivwZj dvwm`v ch©šÍ kivn K‡i‡Qb| evKx AskUzKz m¤ú~Y© K‡i‡Qb 

kv‡qL gynv¤§v` Be‡b †nvmvBb Z~ix Avj Kv‡`ix Avj nvbvdx (g„Zz¨: 1138 

wn.) in.| Z‡e Z~ix in. Gi AskUzKz Beb byRvBg in. Gi b¨vq GZ 

we Í̄vwiZ nqwb| Avjøvgv Z~ixi AskUzKzi bvg ÔZvKwgjvZzj evnwii iv‡qKÕ| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK Zuvi GB wKZv‡ei g‡a¨ nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i AwfgZ I 

BLwZjvd Ges Zuv‡`i †_‡K ewY©Z wiIqvqvZ D‡jøL Kivi cÖwZ AwaK 

¸iæZ¡‡ivc K‡i‡Qb| cvkvcvwk †h AwfgZwU cÖvavb¨ Ges dZIqvi Dchy³ 

Zvi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb| gv‡S g‡a¨ `jxj †ck K‡i‡Qb| Z‡e wZwb 

Ab¨vb¨ gvhnv‡ei Bgvg‡`i ivq eY©bvi e¨vcv‡i †Zgb ¸iæZ¡ cÖ`vb 

K‡ibwb| wZwb e‡jb: 

  "غرضنا يف هذا الكتاب حترير املذهب يف األحكام."

ÒAvgvi D‡Ïk¨ GB wKZv‡e †mªd nvbvdx gvhnv‡ei Av‡jv‡K gvmAvjv 

msKjb Kiv|Ó  

GZ`m‡Ë¡I gv‡S g‡a¨ wZwb Ab¨vb¨ gvhnv‡ei Bgvg‡`i ivqI D‡jøL 

K‡i‡Qb we‡kl K‡i Bgvg kvwdC in. Gi ivq‡K D‡jøL K‡i‡Qb202| 

Avjøvgv Z~ix in.I nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd D‡jøL 

K‡i‡Qb, gv‡S g‡a¨ Ab¨vb¨‡`i ivqI D‡jøL K‡i‡Qb| AwaKvsk RvqvMvq 

ms‡ÿ‡c `jxjI eY©bv K‡i‡Qb203| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei ¸iæ‡Z¡i Rb¨ GZUzKzB h‡_ó †h, GwU nvbvdx gvhnv‡ei 

gyZvAvLwLixbMY †hme gZ‡bi wKZv‡ei Dci AwaK Av¯’vkxj, Ggb 

                                                 
201

 . Avj evniæi iv‡qK 1/2| 

202
 . cÖv¸³ 1/12-15, 244-262| 

203
 . ZvKwgjvZzj evnwii iv‡qK 8/209-220| 
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GKwU gZ‡bi wKZv‡ei kivn| GQvov GB wKZvewU cÖYqb K‡i‡Qb nvbvdx 

gvhvnv‡ei GKRb weÁ dKxn| Avjøvgv jvL‡bŠex in. e‡jb:  مؤلفاته كلها"
 ÒAvjøvgv Be‡b byRvBg wgmix cÖYxZ mKj MÖš’B DËg I ِبهنا حسنة جدًا."

†kÖô204|Ó 

wKZvewU 8 L‡Ê دار الكتاب اإلسالمي †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ( رمحه هللا٥٨٧بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين )ت 
30| ev`v‡qDm mvbv‡qÕ wd ZviZxwek kviv‡qÕ| 

wjLK : AvjvDÏxb Avj Kvmvbx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: AvjvDÏxb Avey eKi Be‡b gvmE` Be‡b 

Avngv` Avj Kvmvbx, Dcvwa gvwjKzj Djvgv| wZwb nvbvdx  gvhnv‡ei 

GKRb eo dKxn wQ‡jb| g„Zz¨: wZwb 10 iRe iweevi w`b 587 wnRix 

gyZvweK 9 AvMó 1191 L„óv‡ã nvj‡e BwšÍKvj K‡ib| whqvDÏxb gynv¤§v` 

Be‡b Lvgxm nvbvdx e‡jb, Avwg Kvmvbx in. Gi BwšÍKv‡ji mgq Zuvi 

cv‡k wQjvg| Kvmvbx in. KzivAv‡b Kvix‡gi m~iv Be&ivnxg co‡Z wQ‡jb| 

co‡Z co‡Z wZwb hLb  نْ َيا َويفر ْلَقْولر الثَّابرتر يفر احْلََياةر الدُّ يَن آَمُنوا ابر يُ ثَ بِرُت اَّللَُّ الَّذر
َرةر  َرةر  ,ch©šÍ †cuŠQ‡jb اآْلخر  cov †kl nIqvi ci Zuvi iƒn †ei n‡q َويفر اآْلخر

hvq| Zuv‡K nvj‡eB `vdb Kiv nq205| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU wjL‡Ki gynZvivg D¯Ív` I kïi AvjvDÏxb mvgviKv›`x in. cÖYxZ 

wdKnx gZ‡bi wKZve ÔZzndvZzj dzKvnvÕi kivn I e¨vL¨vMÖš’| wjLK 

wKZv‡ei ZviZxe, Aa¨vq I gvmvB‡ji cÖKvi‡K ïå my›`i Ki‡Z wM‡q g~j 

wKZv‡ei AbymiY K‡i‡Qb| Z‡e wZwb ev‡ei ZviZx‡ei e¨vcv‡i g~j 

wKZv‡ei cy‡ivcywi AbymiY K‡ibwb; eis ev‡ei ZviZx‡ei g‡a¨ wKQzUv 

                                                 
204

 التعليقات السنية ص/١٣٥ . 
205

 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 2/244; wmqviæ Avjvwgb byevjv 4/305; ZvRyZ ZvivwRg 2/136-

137| 
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AvMwcQ K‡i‡Qb GgbwK wb‡Ri cÿ n‡ZI wKQz wk‡ivbvg ms‡hvRb 

K‡i‡Qb| †hgb g~j wKZv‡e ÔwKZveyj BwZKvdÕ ÔwKZveym mvI‡gÕi AšÍf©y³ 

wQj| wKš‘ AvjvDÏxb Kvmvbx in. wKZveyj BwZKvd‡K wKZveym mvIg †_‡K 

Avjv`v K‡i ¯̂Zš¿ wk‡ivbv‡g D‡jøL K‡i‡Qb Ges ÔwKZveyj nv‡¾Õi ci 

ÔwKZveyj eyq~Õ bv G‡b ÔwKZveyb wbKvnÕ wb‡q G‡m‡Qb| Gici : 

َهارر ،  كرَتاُب الطَّاَلقر ،  كرَتاُب اأْلَْْيَانر  كرَتاُب ،  كرَتاُب الرََّضاعر ،  كرَتاُب اللِرَعانر ،  كرَتاُب الظِر
َفَقةر  ْعَتاقر ،  كرَتاُب احْلََضانَةر ،  الن َّ ْسترياَلدر كر ،  كرَتاُب التَّْدبررير ،  كرَتاُب اإْلر ، كرَتاُب اْلُمَكاَتبر ،  َتاُب االر

َجارَةر ،  كرَتاُب اْلَواَلءر  ْسترْصَناعر ،  كرَتاُب اإْلر ْفَعةر ،  كرَتاُب االر ُيودر ،  كرَتاُب الشُّ اَبئرحر َوالصُّ ، كرَتاُب الذَّ
َيادر  ْصطر َيةر ،  كرَتاُب االر ارَاتر ،  كرَتاُب النَّْذرر ،  كرَتاُب التَّْضحر كرَتاُب ،  كرَتاُب اأْلَْشرربَةر   ،كرَتاُب اْلَكفَّ

ْسترْحَسانر  ْلحر ،  كرَتاُب اْلوََكاَلةر ،  كرَتاُب احْلََواَلةر ،  كرَتاُب اْلَكَفاَلةر ،  كرَتاُب اْلبُ ُيوعر ،  االر ، كرَتاُب الصُّ
ررَكة كرَتاُب ،  ةر كرَتاُب اْلُمَزاَرعَ ،  كرَتاُب الرَّْهنر ،  كرَتاُب اهلْرَبةر ،  كرَتاُب اْلُمَضارَبَةر ،  كرَتاُب الشَّ

ْربر ،  اْلُمَعاَمَلةر  ي،  كرَتاُب الشِر يطر ،  كرَتاُب اْلَمْفُقودر ،  كرَتاُب اأْلَرَاضر ، كرَتاُب اللُّقطَةر ،  كرَتاُب اللَّقر
اَبقر  َباقر ،  كرَتاُب اإْلر يَعةر ،  كرَتاُب السِر َدَقةر ،  كرَتاُب اْلَعارريَّةر ،  كرَتاُب اْلَودر ، كرَتاُب اْلَوْقفر َوالصَّ

ْعَوىكرَتاُب  َهاَدةر ،  الدَّ ي،  كرَتاُب الشَّ ْسَمةر ،  كرَتاب آَداب اْلَقاضر ، كرَتاُب احْلُُدودر ،  كرَتاُب اْلقر
رَير ،  كرَتاُب ُقطَّاعر الطَّرريقر  ، كرَتاُب اإْلرْكَراهر ،  كرَتاُب احْلَْجرر َواحْلَْبسر ،  كرَتاُب اْلَغْصبر ،  كرَتاُب السِر

ق ْ ،  كرَتاُب اْلَمْأُذونر  َثى،  كرَتاُب اجلْرَنااَيتر ،  َرارر كرَتاُب اإْلر  me©‡kl،  كرَتاُب اْلَوَصاايَ ،  كرَتاُب اخْلُن ْ

G‡b‡Qb   كرَتاُب اْلَقْرضر.  

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

GB wKZv‡e wjLK Kvmvbx in. cÖvq Ôgvem~‡ZÕ Bgvg mvivLmx in. Gi 

c×wZ MÖnY K‡i‡Qb| wZwb dzKvnv‡`i BLwZjvd I `jxj D‡jøL Kivi cÖwZ 

LyeB ¸iæZ¡ w`‡q‡Qb| Z‡e nv`xm I AvQv‡ii Í̄i ev gvb eY©bv K‡ibwb; 

GQvov AwaKvsk ’̄v‡b nv`x‡mi †idv‡iÝI D‡jøL K‡ibwb| 

BLwZjvd eY©bv Kivi †ÿ‡Î Kvmvbx in. AwaKvsk mgq cÖ_gZ Zuvi 

wbKU †h AwfgZwU cm›`bxq Zv Av‡M G‡b‡Qb| PvB Zv Rygn~‡ii AwfgZ 

†nvK, hv‡Z AvnbvdI AšÍf©y³ i‡q‡Q wKsev †mªd Avnbv‡di AwfgZ ev 

Dw³ A_ev nvbvdx gvhnv‡ei KviI wiIqvqvZ| AZci wecÿxq‡`i 

gZvgZ D‡jøL K‡i‡Qb| `jxj eY©bv Kivi †ÿ‡Î c_gZ wecÿxq‡`i `jxj 
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G‡b‡Qb, Gici wbR cm›`xq cÖ_g Awfg‡Zi `jxj G‡b‡Qb| wbR 

cm›`xq Awfg‡Zi `jxj AwaKvsk mgq لََنا Øviv eY©bv K‡i‡Qb206|  

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU nvbvdx gvhnv‡ei AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© I Abb¨ ˆewkó¨gwÊZ GKwU 

wKZve| †Kbbv GB wKZv‡ei ZviZxe I gvmAvjvi cÖKvi‡f` LyeB PgrKvi 

I Awfbe| G Kvi‡YB wjLK Kvmvbx in. wKZvewUi bvgKiY K‡i‡Qb 

Ôev`v‡qDm mvbv‡q wd ZviZxwek kviv‡qÕ Øviv| wKZevwUi bvgKiY m¤‡̂Ü 

wjLK e‡jb: 

"إذ هي صنعة بديعة، وترتيب عجيب، وترصيف غريب، لتكون التسمية موافقة 
  للمسمى،

ÒGB wKZv‡ei ˆkjx Awfbe, ZviZxe we¯§qKi, `„óvšÍ A™¢zZ| hv‡Z 

K‡i bv‡gi mv‡_ ى   Gi wgj _v‡K207|Ó ُمَسمَّ

GB wKZv‡e AwaKvsk gvhnv‡ei Bgvg‡`i Dw³ e¨vL¨v I `jxjmn 

mwbœe× n‡q‡Q, we‡kl K‡i nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i AwfgZ I Dw³ 

D‡jøL Kivi e¨vcv‡i wjLK LyeB ¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qb| G Kvi‡YB GB 

wKZve‡K wdK‡n nvbvdxi wek¦‡Kvl I Z_¨fvÊvi m¤ŵjZ wKZve wn‡m‡e 

MY¨ Kiv nq| 

GQvov GB wKZv‡ei wjLK nvbvdx gvhnv‡ei GKRb weØ¾b Bgvg 

Ges D¾j bÿ‡Îi b¨vq GKRb dKxn| hvi Dcvwa wQj ÒgvwjKzj DjvgvÓ 

Z_v Djvgv‡`i ev`kvn208| 

Avjøvgv Kvmvbx hZ¸‡jv wKZve msKjb K‡i‡Qb, Zvi g‡a¨ Ôev`v‡qDm 

mvbv‡qÕ me©vwaK cÖwm× wKZve| GgbwK wZwb dzKvnv‡`i gv‡S cwiwPwZ jvf 

K‡i‡Qb GB wKZve Øviv| ejv nq ""الكاساين صاحب البدائع  ÒKvmvbx n‡”Qb, 

whwb ev`v‡qDm mvbv‡qi gymvwbœd209|Ó A‡b‡KB Gi cÖksmv Ki‡Z wM‡q 

                                                 
206

 . ev`v‡qDm mvbv‡q 1/5-54, 2/342-391, 7/145-174| 

207
 . ev`v‡qDm mvbv‡q 1/4| 

208
 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 4/25, ZvRyZ ZvivwRg c„. 327, Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 

53| 

209
 . ZvRyZ ZvivwRg c„. 328| 
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e‡j‡Qb: "كتاب جليل" Ògnvb wKZve210|Ó nvbvdx gvhnv‡ei me©‡kl 

gynvw°K ivÏyj gynZv‡ii (dZIqv‡q kvgxi) gymvwbœd Avjøvgv Be‡b 

Av‡e`xb kvgx in. Ôev`v‡qDm mvbv‡qÕ m¤ú‡K© e‡jb:  هذا الكتاب جليل"
 ,ÒGwU GKwU kvb`vi I AZzjbxq wKZve الشأن، مل أر له نظريًا يف كتبنا"

Avgv‡`i wKZvemg~‡ni g‡a¨ G ai‡bi †Kv‡bv wKZve Avwg †`wLwb211|Ó 

wKZvewU 7 L‡Ê 1406 wn. 1986 C. دار الكتب العلمية †_‡K cÖKvwkZ 

n‡q‡Q| 

 

 ه ( ٩٢٢)ت ب أيب حنيفة للطرابلسي الربهان شرح مواهب الرمحن يف مذه
31| wKZv‡ei bvg : Avj eyinvb kiû gvIqvwneyi ingvb| 

wjLK: Beivnxg Be‡b g~mv Zvivejymx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` مواهب الرمحن يف مذهب أيب حنيفة النعمان للطرابلسي

wKZve cwiwPwZ: 

GwU wjL‡Ki wb‡Ri wKZve ÔgvIqvwneyi ingv‡bÕi kivn| wjLK 

wKZv‡ei gyKvÏvgvq wj‡Lb:  

"إن كتاب مواهب الرمحن يف مذهب أيب حنيفة النعمان ..... ملا كان مبنيا على 
رُّ هبا العني، أردت أن أكتب عليه شرحاً يهدي املبتدئ  قاعدة جممع البحرين مع زايدات َتقر

على الدليل املنقول وقواعد إىل مصطلحه ومبانيه، ويذكر املنتهي مبسائله ومعانيه، مبنيًا 
  األصول، مذيال ببيان وجهة املعقول."

ÒgvIqvwneyi ingvb wd gvhnv‡e Avex nvbxdv Avb bygvbÕ wKZvewU 

†h‡nZz ÔgvRgvDj evnivBbÕ Gi wbqgvbyhvqx wjLv n‡q‡Q| †m‡nZz Avwg 

B”Qv †cvlY Kwi `jx‡j bKjx, †gŠwjK bxwZgvjv Ges `jx‡j AvKjxi 

Av‡jv‡K Gi GKwU kivn wjL‡Z †hb cÖv_wgK wkÿv_x©‡`i Rb¨ Gi 

                                                 
210

 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 4/25, Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 53| 

211
 . ivÏyj gynZvi 1/100| 
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cwifvlv eyS‡Z myweav nq| Avi mgvcbx‡`i Rb¨ gvmvAvjv I gg©v_© ¯§iY 

Kwi‡q †`q212|Ó 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

GwU wdK‡n gyKvwi‡bi GKwU wKZve| wjLK G‡Z dzKvnv, gyRZvwn`xb, 

mvnvev, Zv‡eCb Ges AvB¤§v‡q wKiv‡gi ivq I AwfgZ eY©bvi cÖwZ 

¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qb| we‡kl K‡i nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i ivq eY©bv 

K‡i‡Qb Ges Zuv‡`i †_‡K ewY©Z wiIqvqvZI D‡jøL K‡i‡Qb| cvkvcvwk 

KziAvb, mybœvn, BRgv I wKqvm †_‡K `jxjI †ck K‡i‡Qb| AwaKvsk 

gvmAvjvq cÖvavb¨ Dw³ †KvbwU Zv ¯úó K‡i w`‡q‡Qb| BLwZjvd D‡jøL 

Kivi †ÿ‡Î mvaviYZ wZwb cÖ_gZ nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i Dw³ 

G‡b‡Qb, Gici wecÿxq‡`i AwfgZ G‡b‡Qb| Avi `jx‡ji †ÿ‡Î cÖ_‡g 

wecÿxq‡`i `jxj G‡b‡Qb Gici cÖ_g gvhnve Z_v nvbvdx gvhnv‡ei 

`jxj G‡b‡Qb213| 

KziAvb I nv`xm Øviv `jxj †ck Kivi e¨vcv‡i LyeB ¸iæZ¡ w`‡q‡Qb| 

Ggb gvmAvjv LyeB Kg cvIqv hv‡e †hLv‡b nv`xm †_‡K `jxj †ck 

K‡ibwb| KziAv‡bi Avqv‡Zi A_© I wKivZ wj‡L‡Qb| `jxj‡K kw³kvjx 

Kivi Rb¨ eû nv`x‡mi wKZve †_‡K nv`xm G‡b‡Qb| †hgb mnxnvBb, 

mybvb, AvQvi, gymvbœvdvZ, gvÔAvwRg cÖf…wZ nv`x‡mi wKZve †_‡K nv`xm 

†ck K‡i‡Qb| A‡bK mgq nv`x‡mi ZvLixRI K‡i‡Qb| †hme nv`xm Øviv 

`jxj nq Ggb cÖPzi wiIqvqvZ I nv`x‡mi kã D‡jøL K‡i‡Qb| 

nv`xm Øviv `jxj †ck Kivi †ÿ‡Î wZwb cÖ_‡g mb`mn eû nv`xm wb‡q 

G‡m‡Qb, Gici nv`x‡mi †h AskUzKz `jxj nq †mUzKzi D×…wZ w`‡q‡Qb, 

Gici ivex‡`i wb‡q Av‡jvPbv K‡iQb, ivex‡`i Av‡jvPbv Ki‡Z wM‡q 

Rvin I ZvÔ`x‡ji Bgvg‡`i D×…wZ †ck K‡i‡Qb| 

KLbI KLbI wdKnx gvmAvjvq `jxj‡K gReyZ Kivi Rb¨ Aviex 

jyMvZ †_‡KI †idv‡iÝ G‡b‡Qb| †Kv‡bv gvmAvjvq AvcwË _vK‡j Zv 

D‡jøL K‡i Gi RIqveI w`‡q‡Qb214| 

                                                 
212

 . Avj eyinvb c„. 36| 

213
 . gyKvÏvgvZz ZvnKxwKj eyinvb wj Avngv` nvmvb c„. 22, 25| 

214
 . cÖv¸³ c„. 25, 26| 
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nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

c~‡e©B ejv n‡q‡Q †h, GB wKZve dzKvnv, gyRZvwn` I AvB¤§v‡`i 

Dw³mg~n‡K `jxjmn e¨vcKfv‡e mwbœe× K‡i‡Q| cvkvcvwk nvbvdx 

gvhnv‡ei iv‡qi cÖwZ †ewk ¸iæZ¡ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| wdK‡n gyKvwib 

we‡klZ wdK‡n nvbvdx‡Z Gi ¸iæ‡Z¡i Rb¨ GZUzKzB h‡_ó| 

Avjøvgv webœ~ix in. Gi cÖksmvq e‡jb:  

"الربهان شرح موهب الرمحن ... كتاب جيد، يستدل ملذهب اإلمام ِبحاديث 
  صحيحة."

ÒAvj eyinvb kiû gvIqvwneyi ingvbÕ GKwU DrK…ó wKZve| G‡Z 

wjLK Bgvg Avey nvbxdv in. Gi gvhnv‡ei ¯̂c‡ÿ mnxn nv`xm Øviv `jxj 

†ck K‡i‡Qb215|Ó 

 

 هللا ه ( رمحه ٨٥٥البناية يف شرح اهلداية للعيين )ت 
32| wKZv‡ei bvg : Avj webvqv wd kiwnj wn`vqv| 

wjLK: Avey gynv¤§v` e`iæÏxb AvBbx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gvng~`, wcZvi bvg Avngv`, `v`vi bvg g~mv, 

ci`v`vi bvg Avngv`, Dcbvg Avey gynv¤§v` Ges AveyQ& Qvbv, Dcvwa 

e`iæÏxb| wbmewZ bvg AvBbx| wZwb eo gynvwÏm, dKxn Ges HwZnvwmK 

wQ‡jb| wZwb nvjv‡ei Awaevmx, nvje †_‡K wZb gvinvjv `~‡i AvBbZve 

bvgK ’̄v‡b Rb¥ MÖnY K‡ib| Rb¥ ’̄vb AvBbZv‡ei w`‡K wbmeZ K‡i 

AvBbZvex ejvi K_v, wKš‘ ZvLdxd K‡i AvBbx ejv nq| Rb¥: wZwb 26 

igvhvb 762 wnRix gyZvweK 1361 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 

855 wnRix gyZvweK 1451 L„óv‡ã Kvq‡iv‡Z BwšÍKvj K‡ib| Zuvi iwPZ 

wKZv‡ei g‡a¨ K‡qKwU n‡”Q: Dg`vZzj Kvix ki‡n eyLvix, Avj webvqv 

ki‡n wn`vqv, ki‡n Avey `vE` wjj AvBbx cÖf…wZ216| 

                                                 
215

 . gvÔAvwidzm mybvb 2/162| 

216
 . Avh hvIDj jvwgÔ 10/131, kvhvivZzh hvnve 7/286, Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 2/165, 

wmqviæ Avjvwgb byevjv 5/255, Avj AvÔjvg 7/163| 
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wKZve cwiwPwZ: 

GwU Avjøvgv gviMxbvbx in. iwPZ nvbvdx gvhnv‡ei eis Bj‡g wdK‡ni 

wek¦‡Kvl ÔAvj wn`vqvÕ wKZv‡ei GKwU c~Y©v½ kivn| wjLK AvBbx in. GB 

kivnwU wn`vqv wKZve cvV`v‡bi mgq wKZveyj gyhvivev †_‡K msKj‡bi 

KvR ïiæ K‡ib| kiv‡ni msKj‡bi KvR mgvß nq hLb Zuvi eqm cÖvq 

beŸB eQi217| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK AvBbx in. G‡Z PgrKvifv‡e `jxj Dc ’̄vc‡bi cÖwZ AZ¨šÍ 

¸iæZ¡ w`‡q‡Qb| we‡klZ nv`xm Øviv `jxj Dc¯’vc‡b AwaK †Rvi 

w`‡q‡Qb| cvkvcvwk KLbI KLbI nv`x‡mi †idv‡iÝ, nv`x‡mi gvb Ges 

 Gi cÖwZI Bw½Z K‡i‡Qb| Ggwbfv‡e mvnvev I Zv‡eCb‡`i وجه استدالل

Dw³-AwfgZ, dzKvnv‡`i BLwZjvd D‡jøL K‡i‡Qb| nvbvdx gvhnv‡ei 

Bgvg‡`i BLwZjvd Ges Zv‡`i †_‡K ewY©Z wiIqvqvZ Ges cÖvavb¨ I 

cm›`bxq ivq‡K `jxj cÖgvY Øviv mve¨ Í̄ Kivi cÖwZ LyeB †Rvi w`‡q‡Qb| 

GQvov wecÿxq‡`i `jxj¸‡jv ch©v‡jvPbv KiZ †m¸‡jvi RIqveI 

w`‡q‡Qb218| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

Ôwn`vqvÕ wKZvewU nvbvdx gvhnv‡ei cÖwm× I ¸iæZ¡c~Y© GKwU wdK‡ni 

wKZve| Avi ÔwebvqvÕ wKZvewU Ôwn`vqvÕi Ab¨Zg GKwU DcKvix kivn| 

†Kbbv, wjLK G‡Z dzKvnv‡`i BLwZjvd¸‡jv `jxj cÖgvYmn wek`fv‡e 

eY©bv Kivi cÖwZ AZ¨šÍ ¸iæZ¡ w`‡q‡Qb| we‡klZ wjLK GKRb eo dKxn 

I gynvwÏm| KziAvb-nv`xm †_‡K gvmAvjv Bw Í̄¤̂vZ I AvniY Ges nv`xm 

ZvLix‡Ri e¨vcv‡i Zuvi n¯Í wQj cÖmvwiZ| 

jvL‡bŠex in. wjLK Ges Zuvi iwPZ MÖ‡š’i cÖksmvq e‡jb: 

"قد طالعت عمدة القاري شرح صحيح البخاري، والبناية شرح اهلداية... و رمز 
، وله بسط  ََ احلقائق يف شرح الكنز، ومنحة السلوك شرح حتفة امللوك، وكلها مفيدة جدًا

                                                 
217

 . Avj webvqv 10/604| 

218
 . cÖv¸³ 1/194-244, 2/3-18, 570-581| 
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يف َتريج األحاديث وكشف معانيها، وسعة نظر يف الفنون كلها، ولو مل يكن فيه رائحة 
  ود."التعصب املذهيب لكان أجود و أج

ÒAvwg Avjøvgv AvBbx in. Gi iwPZ wKZvemg~‡ni g‡a¨ Dg`vZzj Kvix 

ki‡n eyLvix, webvqv ki‡n wn`vqv, ivghyj nvKv‡qK wd ki‡n Kvbhy` 

`vKv‡qK Ges wgbnvZzm myjyK wd ZzndvZzj gyjyK Aa¨qb K‡iwQ| cÖ‡Z¨KwU 

wKZve LyeB DcKvix| nv`xm ZvLixR Ges nv`x‡mi gg© Ly‡j eY©bv Kivi 

e¨vcv‡i wZwb wQ‡jb AmvaviY †hvM¨Zvi AwaKvix| mKj )فن( wel‡q wQ‡jb 

cÖk Í̄ `„wói AwaKvix| hw` Zuvi g‡a¨ gvhnvex تعصب Gi MÜ bv _vK‡Zv, 

Zvn‡j AviI A‡bK DËg n‡Zv219|Ó 

wKZvewU 13 L‡Ê 1420 wn. 2000 C. دار الكتب العلمية ˆeiƒZ †_‡K 

cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٧٤٣للزيلعى )ت تبيني احلقائق 
33| wKZv‡ei bvg: Zveqxbyj nvKvwqK| 

wjLK : Avey gynv¤§v` dLiæÏxb hvqjvC in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Dmgvb, wcZvi bvg Avjx, Dcbvg Avey 

gynv¤§v`, Dcvax dLiæÏxb hvqjvC| wZwb nvbvdx gvhnv‡ei GKRb weÁ 

dKxn wQ‡jb| 705 wnRix‡Z Kvq‡iv‡Z G‡m dZIqv, `im Zv`ixm, 

Bj‡g wdK‡ni cÖPvi cÖmv‡ii KvR K‡ib, †jv‡Kiv Zuvi †_‡K A‡bK 

DcK…Z nq| g„Zz¨: wZwb 743 wnRix gyZvweK 1343 L„óv‡ã Kvq‡iv‡ZB 

BwšÍKvj K‡ib220| dLiæÏxb hvqjvC Ges bmeyi ivqvi wjLK RvgvjyÏxb 

hvqjvC `yÔRb wfbœ, GK bq| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU Bgvg bvmvdx in. Gi gZ‡bi wKZve ÔKvbhy` `vKvwq‡KÕi GKwU 

ga¨g ch©v‡qi kivn| wjLK G‡Z k‡ãi ZvnKxK I e¨vL¨v we‡kølY Ges 

                                                 
219

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 208| 

220
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 115; wgdZvûm mvÔAv`vn 2/143; Kvkdzh hyb~b 2/1516| 
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AvnKv‡gi BjøZ eY©bv K‡i‡Qb| GQvov KwZcq dziƒC gvmAvjv Ges 

cÖ‡qvRbxq Avbylw½K welqI ms‡hvRb K‡i‡Qb221| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd my¯úófv‡e eY©bv 

K‡i‡Qb Ges Bgvg kvwdC I Bgvg gvwj‡Ki AwfgZI D‡jøL K‡i‡Qb, 

gv‡S g‡a¨ Ab¨vb¨‡`i AwfgZI D‡jøL K‡i‡Qb| nvbvdx gvhnv‡ei ¯̂c‡ÿ 

`jxj †ck K‡i‡Qb Ges AwaKvsk RvqMvq wecÿxq‡`i `jx‡ji RIqve 

w`‡q‡Qb| 

wjLK AwaKvsk mgq cÖ_‡g wbR gvhnve eY©bv K‡i‡Qb Gici 

wecÿxq‡`i AwfgZ G‡b‡Qb| `jxj eY©bvi †ÿ‡Î cÖ_‡g wecÿxq‡`i 

`jxj G‡b‡Qb Gici Zuvi wbKU cÖvavb¨ Awfg‡Zi `jxj G‡b‡Qb| Z‡e 

gv‡S g‡a¨ Gi e¨wZµgI n‡q‡Q222| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU Ggb GKwU gZ‡bi wKZv‡ei kivn, †h wKZv‡ei Dci nvbvdx 

gvhnv‡ei AwaKvsk gyZvAvLwLixb‡`i Av ’̄v i‡q‡Q| wjLK GB wKZv‡e 

nvbvdx gvhnve‡K `jx‡ji Av‡jv‡K cÖvavb¨ †`Iqvi e¨vcv‡i cÖvYvšÍKi 

cÖ‡Póv K‡i‡Qb223| GKvi‡YB Be‡b byRvBg in. G‡K ÔKvbhy` `vKvwq‡KÕi 

†kÖô kivn wn‡m‡e mve¨¯Í K‡i‡Qb224| Avjøvgv jvL‡bŠex in.mn Ab¨vb¨iv 

e‡j‡Qb: "شرح معتمد مقبول" ÔÔGwU Kvbhy` `vKv‡q‡Ki wbf©i‡hvM¨ I 

MÖnY‡hvM¨ GKwU kivn225|Ó Gi ØvivB wKZvewUi ¸iæZ¡ KZUzKz Zv 

cÖZxqgvb nq| 

wKZvewU 1313 wn. املطبعة الكربى األمريية †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

                                                 
221

 . Zveqxbyj nvKvwqK 1/2| 

222
 . cÖv¸³ 1/2-17, 154-162, 306-308| 

223
 . ZvRyZ ZvivwRg c„. 204| 

224
 . Avj evniæi iv‡qK 1/2| 

225
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 115; ZvwiLyj wdKn wjm mv‡qm c„ 122| 
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 226ه ( خمطوط ٦٣٦التحرير يف شرح اجلامع الكبري للَحصريي )ت 
34| wKZv‡ei bvg: AvZ Zvnixi wd kiwnj RvwgDj Kvexi| 

wjLK : Aveyj gvnvwg` Avj nvwmix in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gvng~`, wcZvi bvg Avngv`, `v`vi bvg 

Avãym mvwq¨`, ci `v`vi bvg Dmgvb, Dcbvg Aveyj gvnvwg`, Dcvwa 

RvgvjyÏxb| wbmewZ bvg eyLvix I nvwmix| e yLvix ejv nq eyLviv‡Z Rb¥ 

MÖnY Kivi Kvi‡Y| ÔnvwmiÕ A_© cvwU, eyLvivi †h gnjøvq wZwb Rb¥ MÖnY 

K‡i‡Qb †m gnjøvq cvwU eybv‡bv n‡Zv, †m Rb¨ nvwmix ejv nq| wZwb 

nvbvdx gvhnv‡ei GKRb weÁ dKxn wQ‡jb, Zuvi hy‡M nvbvdx gvhnv‡ei 

†bZ…Z¡ Zuvi Dci Awc©Z nq| Rb¥: wZwb 546 wnRix gyZvweK 1151 L„óv‡ã 

eyLvivq Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb iweevi 8 mdi 636 wnRix gyZvweK 

1238 L„óv‡ã `vwgk‡K BwšÍKvj K‡ib227| 

wKZve cwiwPwZ: 

GB wKZvewU Avjøvgv nvwmix in. Gi ÔRvwgDj Kvex‡iiÕ wØZxq kivn| 

wZwb ÔRvwgDj Kvex‡iiÕ GKwU kivn wj‡L‡Qb, AZci Av‡iKwU kivn †Kb 

wjL‡jb wKZv‡ei cÖ_‡gB Gi KviY wj‡L‡Qb Ges wjLb c×wZi w`‡K 

Bw½Z K‡i‡Qb| wZwb e‡jb: 

"كنت شرحُت هذا الكتاب من غري إطناب وال إسهاب، بل هو صغري احلجم، كبري 
العلم، كثري املسائل، وافر الدالئل، غري أنه موجز غاية اإلجياز، وكان من تقدمي من األئمة 
والسادة املشهورين املاضني )رضوان هللا عليهم أمجعني( قد شرحوا هذا الكتاب شروحًا ال 

بط ملددها، غري أن منهم من طول غاية التطويل، ومنهم من أمجل منتهى لعددها وال ضا
عند احلاجة إىل التفصيل، ومنهم من اعتىن ابألمرين مجيعًا غري أنه اليبالغ يف التحقيق وال 
يلزم الرتتيب والتلفيق، فسألين من جبت إجابته، وحسنت طريقته، وقويت فطنته، وعلت 

لكبري، ..... وأن أوضح املسائل احلسابيات بكثرة مهته، أن أكتب له اثنيا شرح اجلامع ا
                                                 
226

 خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض . 
227

 . kvhvivZzh hvnve 5/182; Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 2/155; Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 

205 (GB wKZv‡e Zuvi g„Zz¨ wjLv n‡q‡Q 637 wn:); Zvk Kzeiv hv`vn c„. 104| 
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الطرق وتوسعة العبارات، وأن أحقق املسائل اخلالفيات ومواضع االختيارات ابألدلة 
 املطوالت والعبارات احملررات، فأجبته إىل مراده".

ÒAvwg ÔRvwgDj Kvex‡iiÕ GB e¨vL¨vwU `xN© Av‡jvPbv I wek` eY©bv 

e¨ZxZ K‡iwQ| Avgvi wKZvewU AvKv‡i †QvU n‡jI Bj‡gi w`K †_‡K 

wekvj, gvmvB‡j ficyi, `jxj cÖgv‡Y cwic~Y©, BeviZ LyeB mswÿß| Avgvi 

c~e©eZx© cÖwm× eû Djvgv‡q wKivg I dzKvnv‡q wKivg Gi AmsL¨ I AMwYZ 

kivn I e¨vL¨v MÖš’ cÖYqb K‡i‡Qb| wKš‘ e¨vL¨v Ki‡Z wM‡q Zuv‡`i g‡a¨ 

†KD †KD AZxe `xN©vwqZ K‡i‡Qb, Avevi †KD †KD AZxe mswÿß K‡i 

†d‡j‡Qb, Avevi †KD †KD AZxe `xN©vwqZ I mswÿß bv Ki‡jI wKš‘ Zviv 

ZvnKxK I ZviZx‡ei †ÿ‡Î P~ovšÍ ch©v‡qi ïå‡mŠ›`h©Zv Aej¤^b K‡ibwb| 

G †cÖÿvc‡U Avgvi wKQz we`¨vbyivMx weØ¾b eÜz-evÜe Avgvi wbKU 

Av‡e`b Ki‡jv Avwg †hb ÔRvwgDj Kvex‡iiÕ Av‡iKwU kivn I e¨vL¨vMÖš’ 

wjwce× Kwi| †mB e¨vL¨vMÖ‡š’ MvwYwZK welqvw`¸‡jv †hb wewfbœm~Î I bm 

Øviv my¯úó Kwi Ges BLwZjvdx gvmvBj¸‡jvi ZvnKxK KiZ cm›`bxq 

AwfgZ‡K `xN© `jxj cÖgvYvw` I wdKnx BeviZ Øviv cÖvavb¨ `vb Kwi| 

me©cwi Avwg Zv‡`i GB Av‡e`‡bi cwi‡cÖwÿ‡Z wKZvewU msKjb Kwi228|Ó 

wjLK nvwmix in. GB e¨vL¨vMÖ‡š’ 229أتصيل Ges 230تقعيد Gi cÖwZ 

AZ¨šÍ ¸iæZ¡ w`‡q‡Qb| cvVK wKZvewU Aa¨qb Ki‡j †`L‡Z cv‡e, wjLK 

wKZv‡ei Aa¨vq‡K ïiæ K‡i‡Qb Ggb wKQz bxwZMf© Dm~j Øviv hv dziƒÕ‡K 

kvwgj K‡i †bq| Gici Gi e¨vL¨v I D`vniY †ck K‡i‡Qb231| أتصيل 

Gi e¨vcv‡i wjL‡Ki e¨vL¨vMÖš’ الوجيز Ges رالتحري  cÖvq GK iKg| wKš‘ تقعيد 
Gi welqwU الوجيز G ZZUv my¯úó nqwb hZUv التحرير G my¯úó n‡q‡Q| 

                                                 
228

 . AvZ& Zvnixi 1/5| 

229
يغ اللُّغويِة من أِول نشأهتا ، مع حتديد التطِورات املختلفة اليت مرَّت هبا  .  التأصيل: البحث يف اتريخ الصِر

 أتصيالت سامِية
التقعيد له جانبان: جانب عقلي و جانب نقلي. فاجلانب العقلي سابق على فروع العلم؛ ألنه مبين على  . 230

مسلمات العقل وما يتفق عليه العقالء. واجلانب النقلي مبين على استقراء املنقول فيكون متأخرا على فروع العلم. 
 .واليصلح تقعيد يف أي علم إال ابجلمع بني هذين اجلانبني
231

 . Avj KvIqvB` Iqvh hvIqvweZ wjb b`fx c„. 96| 
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†h‡nZz ÔZvnixiÕ c‡i msKjb K‡i‡Qb, ZvB G‡Z †gav-†hvM¨Zv, kw³-

mvg_©¨ wZwb cy‡ivcywi e¨q K‡i‡Qb232| 

¯§Z©e¨ †h, wjLK Zuvi ÔAvj IqvRxhÕ I ÔAvZ ZvnixiÕ Dfq 

e¨vL¨vMÖ‡š’ g~j ÔRvwgDm mvMx‡iiÕ cy‡ivcywi Abymib K‡ibwb| hvi d‡j 

BeviZ I ZviZx‡ei †ÿ‡Î g~j wKZv‡ei mv‡_ kiv‡ni wgj †bB; eis eû 

gvmvB‡ji ZviZx‡e g~j wKZv‡ei mv‡_ kiv‡ni cÖv_©K¨ i‡q‡Q233| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjL‡Ki c~e©eZx© BeviZ ختيارات "وأن أحقق املسائل اخلالفيات ومواضع اال
 ÒBLwZjvdx gvmvBj¸‡jvi ZvnKxK KiZ ابألدلة املطوالت والعبارات احملررات"

cm›`bxq AwfgZ‡K `xN© `jxj cÖgvYvw` I wdKnx BeviZ Øviv cÖvavb¨ `vb 

Kwi|Ó Øviv GB wKZv‡e Zuvi BLwZjvd I cÖgvY Dcv ’̄vcb c×wZi cÖwZ 

Bw½Z enb K‡i †h, G‡Z wZwb Bgvg Avey nvbxdv, Bgvg Avey BDmyd, Bgvg 

gynv¤§v` I Bgvg hydv‡ii BLwZjvd eY©bv K‡i‡Qb, †Kv_vI †Kv_vI Bgvg 

kvwdC I Bgvg gvwjK in. Gi BLwZjvdI eY©bv K‡i‡Qb, mv‡_ mv‡_ 

`jxjI †ck K‡i‡Qb Ges cm›`bxq AwfgZ‡K cÖvavb¨ w`‡q‡Qb, Ab¨‡`i 

`jx‡ji RIqveI w`‡q‡Qb234| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

nvRx Ljxdv in. Gi cÖksmv Ki‡Z wM‡q e‡jb: ":املطول الذي  واثنيهما
"بلغ يف اجلمع والتحقيق الغاية.  ÒAvjøvgv nvwmixi RvwgDj Kvex‡ii wØZxq 

kivnwU A‡bK `xN© (AvU L‡Ê), hv gvmvBj RgvKiY Ges ZvnKx‡Ki 

e¨vcv‡i P~ovšÍ ch©v‡q †cuŠ‡Q‡Q235|Ó 

kv‡qL Aveyj Iqvdv AvdMvbx in. GB wKZv‡ei cÖksmvq e‡jb: 

                                                 
232

 . cÖv¸³ c„. 66| 

233
 . cÖv¸³ c„. 84-88| 

234
 . AvZ& Zvnixi 1/6-34, 3/701-721, 6/110-122| 

235
 . Kvkdzh hb~b 1/568| 
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ائس، حاٍو لكثري من الفروع..... يبني يف صدر كل ابب "هو شرح حافل ابلنف
األصل، الذي بناه عليه اإلمام حممد رمحه هللا، فيقول، أصل الباب كذا، وبناه على كذا، 

." ََ   فبذلك سهلت معرفة وجوه التفريعات جدًا

ÒAvjøvgv nvwmixi ÔRvwgDj Kvex‡iiÕ GB kivnwU Ag~j¨ i‡Zœ ficyi, 

eû dziƒC gvmvBj‡K mwbœ‡ewkZ K‡i‡Q| cÖ‡Z¨KwU Aby‡”Q‡`i cÖvi‡¤¢ Dm~j 

eY©bv K‡i‡Qb, †h Dm~‡ji Dci wfwË K‡i Bgvg gynv¤§v` gvmvBj eY©bv 

K‡i‡Qb| wZwb e‡j‡Qb GB Aby‡”Q‡`i Dm~j Ges Gme Dm~‡ji Dci wfwË 

K‡i Bgvg gynv¤§v` gvmAvjv eY©bv K‡i‡Qb| hvi d‡j dziƒC gvmAvjv eySv 

mnR n‡q †M‡Q236|Ó  

wKZvewUi Ab¨Zg Av‡iKwU ˆewkó¨ n‡”Q Gi wekvj GKwU Ask wdKnx 

Dm~j `Lj K‡i wb‡q‡Q| Avjøvgv b`fx ¯̂xq MÖš’ ÔAvj KvIqvB` Iqvh 

hvIqvwe‡ZÕ e‡jb, Bgvg nvwmix in. Zuvi ÔAvj IqvRxhÕ I ÔAvZ ZvnixiÕ 

wKZv‡e GKk‡ZiI †ewk Dm~j mwbœe× K‡i‡Qb237| 

me©cwi wjLK nvwmix in. m¤ú‡K© wZwb e‡jb:  أحد العلماء الراسخني"
 ÒwZwb `ÿ I wbf©i‡hvM¨ Av‡jg‡`i الثقات، له منزلة سامية بني أئمة املذهب"

GKRb, nvbvdx gvhnv‡ei dKxn‡`i g‡a¨ Zuvi myD”P gh©v`v i‡q‡Q238| 

 

 239ه ( رمحه هللا خمطوط ٦٥٢التيسري مبعاين اجلامع الكبري للخالطي )ت 
35| wKZv‡ei bvg: AvZ-ZvBmxi we-gvÔAvwbj RvwgDj Kvexi| 

wjLK : Avey Avãyjøvn Avj wLjvZx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v`, wcZvi bvg AveŸv`, `v`vi bvg 

gvwjK `v`, ci `v`vi bvg nvmvb Be‡b `vE`, Dcbvg Avey Avãyjøvn Avj 

                                                 
236

 . gyKvÏvgvZz ZvnKxwKj ÔRvwgDj KvexiÕ wjj AvdMvbx c„. 4| 

237
 . Avj KvIqvB` Iqvh hvIqvweZ wjb b`fx c„. 102, 121| 

238
 . cÖv¸³| 

239
 خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض: ١١١٤٢ ف، ٢٦٧ لوحة. . 
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wLjvZx, Dcvwa m`iæÏxb| wZwb nvbvdx dKxn wQ‡jb| g„Zz¨: wZwb 652 

wnRix gyZvweK 1254 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib240| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU Bgvg gynv¤§v` in. iwPwZ ÔRvwgDj Kvex‡iÕi Av‡iKwU kivn ev 

e¨vL¨vMÖš’| GB kivnwU GZ mswÿßI bq †h, eyS‡Z Kó nq Ges `xN©vwqZI 

bq †h, wei³ G‡m hvq241| wjLK GB wKZv‡e أتصيل Gi cÖwZ AwaK 

¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qb| GgbwK AwaKvsk eve‡K ïiæ K‡i‡Qb †mme Dm~j 

Øviv †hme Dm~‡ji wfwË‡Z gvmvAvjv msKjb Kiv n‡q‡Q242| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z Bgvg Avey nvbxdv I Zuvi mv_x-m½x‡`i BLwZjvd D‡jøL 

K‡i‡Qb Ges bvwZ-`xN©fv‡e `jxj cÖgvYI D‡jøL K‡i‡Qb243| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

ÔRvwgDj Kvex‡iÕi Ab¨vb¨ kiv‡ni b¨vq GwUI dvq`vRbK Ges 

DcKvix| 

 

 ه ( رمحه هللا ٢٦٩)ت  244جامع الرموز للُقُهستاين
36| wKZv‡ei bvg : RvwgDi iæg~h| 

wjLK: gynv¤§v` Avj Kzny¯Ívbx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ : bvg gynv¤§v`, Dcvwa kvgmyÏxb, wbmeZx bvg 

Kzny Í̄vbx| wZwb nvbvdx gvhnv‡ei dKxn wQ‡jb| eyLvivi gydZx wQ‡jb| 

                                                 
240

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 172; Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 3/180; ZvevKv‡Z dzKvnv wj 

Kzeiv hv`vn c„. 108| 

241
 التيسري )خمطوط( ١/ب . 

242
 التيسري )خمطوط( . 

243
 املرجع السابق ١/ب-٤/ب، ١٢١/ب-١٢٣/ب . 

244
يف اللباب ٣: ١٣ بضم القاف واهلاء. ويف معجم البلدان ٧: ١٨٧ " قوهستان، بضم أوله ُث كسر اهلاء،  . 

" وضبط ابلشكل مكسور اهلاء. القهستاينورمبا خفف مع النسبة فقيل   
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g„Zz¨: †KD e‡j‡Qb 953 wnRix gyZvweK 1547 L„óv‡ã Avevi †KD e‡j‡Qb 

962 wnRix gyZvweK 1555 L„óv‡ã wZwb BwšÍKvj K‡i‡Qb245| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU DevB`yjøvn gvne~ex in. iwPZ ÔAvb byKvqv gyLZvmviæj †eKvqvÕi 

ga¨g ch©v‡qi GKwU kivn| wjLK wKZv‡ei gyKvÏvgvq e‡jb: 

"أردت تبيني مكنونه من كل حمكم و غامض، وحتقيق لِبه من كل حلو و حامض... 
  مورداً فيه جِل أقوال علمائنا املتقدمني و املتأخرين، معرضاً فيه عن أقوال غريهم."

ÒAvwg wbM~p I inm¨gq wel‡qi †Mvcb wRwbm‡K ¯úó Kivi Ges 

wgóZv I A¤øZvi mvivsk‡K Lyu‡R †ei Kivi B”Qv †cvlY K‡iwQ| GQvov 

nvbvdx gvhnv‡ei gyZvKvwÏgxb I gyZvAvLwLixb Djvgv‡q wKiv‡gi †kÖô 

e¨w³‡`i Dw³I eY©bv Kwi, Z‡e Ab¨vb¨ gvhnv‡ei dzKvnv‡`i Dw³¸‡jv 

Gwo‡q †MwQ246|Ó 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

c~‡e©B ejv n‡q‡Q †h, wjLK GB wKZv‡ei g‡a¨ nvbvdx gvhnv‡ei 

Bgvg‡`i Dw³ eY©bv K‡i‡Qb Ges Ab¨vb¨ gvhnv‡ei Bgvg‡`i Dw³¸‡jv 

Gwo‡q †M‡Qb| Z‡e cvVK hLb wKZvewU cvV Ki‡eb, ZLb †`L‡Z cv‡eb 

†h, wjLK AwaKvsk RvqvMvq nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd †Zv 

eY©bv K‡i‡Qb, gv‡S g‡a¨  Ab¨vb¨ gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvdI 

G‡b‡Qb| Gi Øviv eySv hvq †h, wZwb Gwo‡q hvIqvi K_v e‡j‡Qb Gi Øviv 

wejKzj cwinvi Kiv D‡Ïk¨ bq eis ¸iæZ¡nxbZv D‡Ïk¨| wjLK gvmAvjv 

eY©bvi cvkcvwk gv‡S g‡a¨ `jxjI D‡jøL K‡i‡Qb247| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

Ab¨vb¨ wKZv‡ei b¨vq A‡b‡KB GB wKZv‡ei cÖksmv K‡i‡Qb †h, GwU 

GKwU DcKvix wKZve, wdK‡n nvbvdxi GKwU g~j¨evb gZ‡bi wKZve eySvi 

mnvqK MÖš’| nvRx Ljxdv in. e‡jb: 

  أنه "أعظم الشروح نفعاً وأدقها إشارة و رمزًا، كثري النفع، عظيم الوقع."

                                                 
245

 . Avj AvÔjvg 7/11; kvhvivZzh hvnve 10/430; gyÔRvgyj gyAvwjødxb 9/179| 

246
 . RvwgDi iæg~h 1/2-3| 

247
 . cÖv¸³ 1/14-20, 342-345, 2/71-74| 
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ÒDcKv‡ii w`K †_‡K †kÖô kivn, Bkviv I inm¨gqZvi w`K †_‡K 

LyeB m~², AwaK dvq`vRbK, AZ¨šÍ gh©vkxj248|Ó 

wjLK m¤ú‡K© †KD †KD e‡j‡Qb: 

ما نسي قِط ما طرق به كان إماما، عاملا، زاهدا، فقيها، متبحرا، جامعا، يقال: إنه " 
  ."ْسعه

ÒwZwb wQ‡jb Bgvg, Av‡jg, Zc¯x̂, dKxn, Áv‡bi mgy`ª, bxwZMf©, ejv 

nq †h, wZwb hv GKevi ïb‡Zb Zv KLbI fzj‡Zb bv249|Ó 

wjLK m¤ú‡K© †KD †KD Gi e¨wZµgI e‡j‡Qb| †hgb ewY©Z Av‡Q: 

أقرانه، و يؤيده أنه "كان دالل الكتب يف زمانه، وما كان يعرف ابلفقه وال غريه بني 
جيمع يف شرحه هذا بني الغث والسمني والصحيح والضعيف من غري حتقيق وال تصحيح 

  وتدقيق، جامع بني الرطب واليابس."

ÒwZwb wbR hy‡Mi GKRb wKZve we‡µZv wQ‡jb, wdKn ev Ab¨ †Kv‡bv 

Bj‡gi e¨vcv‡i wZwb KviI wbKU †Zgb †Kv‡bv cwiwPZ e¨w³ wQ‡jb bv| G 

K_vi mg_©b K‡i Zuvi GB kivn| Zuvi kiv‡ni g‡a¨ `ye©j-mej, mnxn-

hCd, ZvnKxK I AbymÜvb wenxb K_vevZ©v wb‡q G‡m‡Qb| mwVK-†ewVK 

me Rgv K‡i †d‡j‡Qb250|Ó 

Avjøvgv Be‡b Av‡e`xb kvgx Zuvi cÖwm× wKZve dZIqv‡q kvgx‡Z 

e‡jb:  

" ُّ َمُة َصالرُح اجْلُنَ ْيينر ْن اْلُكُتبر اْلُمْخَتَصَرةر قَاَل َشْيُخَنا اْلَعالَّ َتاُء مر ف ْ .... : إنَُّه اَل جَيُوُز اإْلر
يَها اَلعر َعَلى َحالر ُمَؤلِرفر طِر ِر .... لرَعَدمر االر َقايَةر لرْلُقُهْسَتاينر   ."َوَشْرحر الن ُّ

ÒRvwgDi iæg~h †mme wKZv‡ei AšÍfz©³, †hme wKZv‡ei wjL‡Ki 

Ae¯’v m¤ú‡K© bv Rvbvi Kvi‡Y Gi Øviv dZIqv †`Iqv Rv‡qh †bB251|Ó 

 

                                                 
248

 . Kvkdzh hyb~b 2/1791| 

249 . kvhvivZzh hvnve 10/430| 

250
 . Kvkdzh hb~b 2/1971; Avb bvwdDj Kvexi c„. 27| 

251
 . ivÏyj gynZvi 1/70, Avb bvwdDj Kvexi c„. 26| 
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ة للحداد )ت   ه ( رمحه هللا ٨٠٠اجلوهرة النريِر
37| Avj RvInvivZzb bvwq¨ivn| 

wjLK : Avey eKi Be‡b Avjx Avj nvÏv`x in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: Avey eKi Be‡b Avjx Be‡b gynv¤§v` Avj nvÏv`x 

Avh hvwe`x Avj AveŸv`x Avj Bqvgvbx| wZwb nvbvdx gvhnv‡ei GKRb 

weÁ dKxn wQ‡jb| wZnvgv AÂ‡ji AveŸv‡`i Awaevmx wQ‡jb Ges hvwe` 

kn‡i emevm Ki‡Zb| g„Z¨: wZwb cÖvq 800 wnRix gyZvweK 1397 L„óv‡ã 

hvwe` kn‡i BwšÍKvj K‡ib252| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU ÔgyLZvmviæj Kz`~ixÕi Ab¨Zg GKwU kivn| wjLK nvÏv`x in. 

cÖ_‡g ÔgyLZvmviæj Kz`~ixÕi AvU L‡Ê GKwU kivn wj‡Lb, hvi bvg 

w`‡q‡Qb السراج الوهاج املوضح لكل طالب وحمتاج cieZx©‡Z ÔAvQ wQivRyj 

Iqvn&nvRÕ‡K mswÿß K‡i Av‡iKwU kivn wj‡Lb, Gi bvg w`‡q‡Qb ÔAvj 

RvInvivZzb bvwq¨ivnÕ253| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd D‡jøL K‡i‡Qb, 

gv‡S g‡a¨ `jxjI eY©bv K‡i‡Qb| †Kv_vI †Kv_vI Bgvg kvwdC I Bgvg 

gvwjK in. Gi AwfgZ G‡b‡Qb| AwaKvsk RvqMvq gvmAvjvi BjøZ eY©bv 

K‡i‡Qb254| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

Avjøvgv Be‡b Av‡e`xb kvgx in. Zuvi GK wimvjvq ÔAvj RvInvivZzb 

bvwq¨ivnÕ m¤ú‡K© e‡j‡Qb:  

بكر احلدادي، كتاب مشهور متداول،  "كتاب اجلوهرة النرية شرح القدوري أليب
  يوجد ِبيدي صغار الطلبة."

                                                 
252

 . Avj ev`iæZ Z¡vwjÔ 1/166, Avj gvKZvevZzj Avhnvwiqv 2/135, Avj AvÕjvg 2/67| 

253
 . Kvkdzh hyb~b 2/1631| 

254
 . Avj RvInvivZzb bvwq¨ivn 1/3-8, 81-84, 206-210, 264, 265, 350, 351| 
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ÒAvj RvInvivZzb bvwq¨ivn wKZvewU Avey eKi nvÏvw`i wjwLZ 

gyLZvmviæj Kz`~ixi GKwU kivn| wKZvewU cÖwm× I cÖPwjZ| mvaviYZ 

ZiæY I Aí eq¯‹ QvÎiv Aa¨qb K‡i _v‡K255|Ó   

Avj RvInvivZzb bvwq¨ivn Gi g~j wKZve Z_v ÔAvQ wQivRyj 

Iqvn&nvRÕ‡K Avjøvgv weiwKjx in. `~e©j I AMÖnY‡hvM¨ kivn e‡j‡Qb256|  

Z‡e nvbvdx Av‡jgMY ÔAvQ wQivRyj Iqvn&nv‡RÕi Zzjbvq ÔAvj 

RvInvivZzb bvwq¨ivnÕ‡K DËg kivn wn‡m‡e AvL¨vwqZ K‡i‡Qb257| 

wKZvewU 2 L‡Ê 1322 wn. املطبعة اخلريية †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٩٤٥اشية سعدي َجَليب )ت ح
38| wKZv‡ei bvg : nvwkqv mvÔ`x| 

wjLK: mvÔ ỳjøvn Rvjvex in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg mvÔ`yjøvn, wcZvi bvg Cmv, `v`vi bvg Avgxi 

Lvb, mvÔ`x Rvjvex wKsev mvÔ`x Av‡d›`x bv‡g cÖwm×| wZwb Kvhx wQ‡jb 

Ges iƒ‡gi nvbvdx gvhnv‡ei GKRb wewkó dKxn wQ‡jb| g„Zz¨: wZwb 945 

wnRix gyZvweK 1539 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib258| Zvgxgx Zuvi cÖksmv Ki‡Z 

wM‡q e‡jb:  كان إمامًا، عاملًا، عالمًة، شيخ اإلسالم، و قدوة األانم، و مرجع اخلاص"
 ÒwZwb wQ‡jb Bgvg, Av‡jg, Avjøvgv, kvBLyj Bmjvg, mK‡ji و العام."

Av`k©, me© Í̄‡ii †jv‡Ki Rb¨ †K›`ªwe›`y259|Ó 

wKZve cwiwPwZ: 

                                                 
255

 تنبيه الوالة واحلكام )ضمن رسائله( ٣٤٣/١ . 
256

 . Kvkdzh hyb~b 2/1631, gyKvÏvgvZz Dg`vwZi wiqvqvn c„. 12, hdiæj gynvmwmjxb c„. 414| 

257
 . hdiæj gynvmwmjxb c„. 415| 

258
 . Avj AvÔjvg 3/88-89, kvhvivZzh hvnve 8/262, Kvkdz hyb~b 1/236| 

259
 الطبقات السنية للتميمي ٢٧/٤-٣١، الفوائد البهية ص/٧٨ . 
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GwU Ôwn`vqvÕ Ges Gi kivn ÔBbvqvÕ Dfq wKZv‡ei GKwU mswÿß wUKv 

MÖš’| wKZvewU Lmov _vKve¯’vqB wjLK BwšÍKvj K‡ib| cieZ©x‡Z G‡K 

web¨ Í̄ K‡ib Avãyi ingvb bvgK Zuvi GK wkl¨260| 

Dfq wKZv‡ei wUKv GKÎ K‡i GKwU wKZve wewbg©vY K‡ib| Z‡e 

Dfq wKZv‡ei gv‡S cv_©K¨ †i‡L‡Qb Gfv‡e †h, قال املصنف Øviv Bw½Z 

K‡i‡Qb Ôwn`vqvÕi w`‡K Avi قوله Øviv Bw½Z K‡i‡Qb ÔBbvqvÕi w`‡K261| 

wjLK AwaKvsk Av‡jvPbv‡KB mswÿß K‡i‡Qb262| GB wKZvewU eZ©gv‡b 

ÔdvZûj Kv`x‡iiÕ mv‡_ Qvcv‡bv Av‡Q| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK GB wUKvMÖ‡š’ BLwZjvd I `jxj cÖgv‡Yi cÖwZ †Zgb ¸iæZ¡ 

†`bwb| wbZvšÍB gv‡S g‡a¨ mswÿß AvKv‡i BLwZjv‡di w`‡K Bw½Z 

K‡i‡Qb| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

wjLK †hgwbfv‡e dzKvnv‡`i BLwZjvd I `jxj cÖgv‡Yi cÖwZ ¸iæZ¡ 

†`bwb †Zgwbfv‡e wdK‡ni †gŠwjK gvmAvjvi e¨vcv‡iI †Zgb †Kv‡bv 

¸iæZ¡ †`bwb| A_P wdK‡ni wKZv‡e Avmj D‡Ïk¨B n‡”Q †gŠwjK 

gvmAvjv¸‡jv mwbœweó Kiv| GB `„wó‡Z wKZvewU †Zgb †Kv‡bv ¸iæZ¡ 

iv‡Lbv| wKš‘ wjL‡Ki e¨vcv‡i KviI KviI †hme cÖksmbxq Dw³ i‡q‡Q Zv 

†_‡K cÖZxqgvb nq †h, wZwb GKRb eo gv‡ci weØvb wQ‡jb| Zvgxgx in. 

e‡jb: 

"وله من التصانيف: حاشية على اهلداية وشرحها للشيخ أكمل الدين، وكفي هبا 
داللة على وسع اطالعه، واطالعًا على دقة فهمه، وقد تركها مسودة، وإمنا مجعها ورتبها 

  على هذا األسلوب تلميذه عبد الرمحن أفندي."

ÒwZwb wQ‡jb eû MÖš’ cÖ‡YZv, Zuvi MÖš’mg~‡ni g‡a¨ i‡q‡Q Ôwn`vqvÕ 

Ges ÔBbvqvÕi wUKv| Zuvi Bjgx †hvM¨Zvi Rb¨ GB wUKv MÖš’B h‡_ó| 

                                                 
260

 . Kvkdzh hyb~b 2/2035, مقدمة احلاشية جلامعها ص/٥، و الطبقة السنية ٣١/٤ 
261

 . Kvkdzh hyb~b 2/2035; gyKvÏvgvZzj nvwkqv c„. 7-8| 

262
 . Kvkdzh hyb~b 2/2035; Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„.78| 
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wKZvewU Lmov _vKve¯’vq wZwb BwšÍKvj K‡ib, cieZ©x‡Z G‡K web¨¯Í 

K‡ib Zuvi wkl¨ Avãyi ingvb Av‡d›`x in.263|Ó 

 

 264ه ( رمحه هللا خمطوط ٦٩١حاشية على اهلداية للَخبَّازي )ت 
39| wKZv‡ei bvg: nvwkqv Avjvj wn`vqv| 

wjLK : Dgi Be‡b gynv¤§v` Avj LveŸvhx  in.|  

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Dgi, wcZvi bvg gynv¤§v`, `v`vi bvg Dgi, 

KzwbqvZ Avey gynv¤§v`, Dcvwa RvjvjyÏxb, wbmeZx bvg LveŸvhx| wZwb 

Av‡jg, dKxn, Zc¯^x, Dm~jwe`, gvhnve I BLwZjvdx gvmAvjv m¤ú‡K© 

Ávbm¤úbœ wQ‡jb| `vwgk‡Ki Awaevmx wQ‡jb| Rb¥: wZwb 629 wnRix 

gyZvweK 1232 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 691 wnRix gyZvweK 

1292 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib265| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU nvbvdx gvhnv‡ei me©vwaK cÖwm× wKZve Avjøvgv gviMxbvbx in. 

Gi Ôwn`vqvÕ wKZv‡ei Ab¨Zg GKwU nvwkqv| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK nvbvdx gvhnv‡ei dzKvnv‡`i BLwZjvd I `jxj eY©bv K‡i‡Qb, 

Z‡e KLbI KLbI Ab¨‡`i AwfgZI eY©bv K‡i‡Qb266| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

nvRx Ljxdv in GB wKZv‡ei cÖksmvq e‡jb: "حاشية مشهورة" ÒGwU 

wn`vqvi GKwU cÖwm× nvwkqv ev wUKvMÖš’267|Ó Avjøvgv Kvikx in. wjLK 

                                                 
263

 الطبقات السنية ٣١/٤ . 
264

 خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض : ٥٠٦٣ ف، ٣٠٧ لوحات. . 
265

 . kvhvivZzh hvnve 5/419; wgdZvûm mvÔAv`vn 2/58; Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 1/398; 

Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn 151| ب، األمثار اجلنية للقاري /٤٦٤)خمطوط(  كتائب أعالم األخيار للكفوي
أ./٧٤)خمطوط(   

266
 حاشية اهلداية )خمطوط( ١/ب-٤/ب، ١٤٠/أ-١٤١/ب، ٢٣٢/أ-٢٣٣/أ . 

267
 . Kvkdzh hyb~b 2/2033| 
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LveŸvhx in. Gi Rxebx m¤ú‡K© wjL‡Z wM‡q e‡jb:  له احلواشي املشهورة على"
 ¨ÒZuvi iwPZ MÖ‡š’i g‡a اهلداية وله ايضًا املغىن يف أصول الفقه، وانتفع الناس هبما."

i‡q‡Q cÖwm× wUKvMÖš’ Ônvwkqv Avjvj wn`vqvÕ Ges Dm~‡j wdK‡n ÔAvj 

gyMbxÕ| †jv‡Kiv Dfq wKZve ØvivB DcK…Z n‡”Q268| AviI e‡jb: 

"و اخلبازي رمحه هللا من كبار فقهاء املذهب احلنفي، كان جامعًا للفروع واألصول،  
، ومن شرطها أن يكون 269عارفًا مبذهب أيب حنيفة وأصحابه، وكان مدرسًا ب "اخلاتونية"

 املدرس هبا من أفضل احلنفية."
ÒLveŸvhx in. nvbvdx gvhnv‡ei GKRb weÁ dKxn wQ‡jb| Dm~j-dziƒ 

Dfq Bj‡gi AwaKvix wQ‡jb| Bgvg Avey nvbxdv I Zuvi wkl¨‡`i gvhnve 

m¤ú‡K© cwiÁvZ wQ‡jb| wZwb Ôgv`ivmv LvZzwbqvÕi gy`viwim wQ‡jb| 

Ôgv`ivmv‡q LvZzwbqvÕq wkÿK wb‡qv‡Mi kZ©mg~‡ni g‡a¨ Ab¨Zg GKwU kZ© 

wQj D Í̄v` nvbvdx gvhnve m¤ú‡K© eyrcwË AR©bKvix n‡Z n‡e270|Ó 

 

 ه ( رمحه هللا١٢٣١)ت حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح 
40| wKZv‡ei bvg : nvwkqvZzZ ZvnZvex Avjv gvivwKj dvjvn| 

wjLK : Avngv` Be‡b gynv¤§v` ZvnZvex in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avngv`, wcZvi bvg gynv¤§v`, `v`vi bvg 

BmgvCj, wbmewZ bvg ZvnZvex| wgk‡ii ÔZvnZvÕ bvgK AÂ‡j Rb¥MÖnY 

K‡i‡Qb, †mw`‡K wbmeZ K‡i Zuv‡K ÔZvnZvexÕ ejv nq| Zuvi cÖwm× wKZve 

Pvi L‡Ê iwPZ ÔnvwkqvZzZ ZvnZvex Avjv &̀ `yiwij gyLZviÕ, nvwkqvZzZ 

                                                 
268

 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 2/669| 

269
اخلاتونية: هي املدرسة اخلاتونية الربانية، إحدى مدارس احلنفية بدمشق، تنسب إىل مؤسستها زمرد خاتون بنت  . 

ه ، وهي من أكرب مدارسهم وأجودها، وقد درست اآلن وضاعت معاملها. أنظر:  ٧٥٥األمري جاويل املتوفاة سنة 
، وحتقيقه جلعفر احلسين.٥٠٣، ١/٥٠٢املدارس للنعيمي  الدارس يف اتريخ  

270
 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 2/669; Av` `vwim wd ZvixwLj gv`vwim 1/504, 505;  كتائب

ب./٤٦٤أعالم األخيار للكفوي )خمطوط(   
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ZvnZvex Avjv gvivwKj dvjvn cÖf…wZ| g„Zz¨: wZwb 1231 wnRix gyZvweK 

1816 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU b~iæj Bhv‡ni kivn مراقي الفالح Gi GKwU nvwkqv ev wUKv MÖš’| 

wjLK wKZve m¤ú‡K© wKZv‡ei ïiæ‡Z e‡jb271 

مأخوذة مما   ....هذه تقييدات لطيفة على شرح نور اإليضاح املسمى مبراقي الفالح"
ومن شرح املؤلف الكبري وشرح السيد حممد أيب  ،كتبه املرحوم عبد الرمحن أفندي خلوات

 ."وفرائد فتح هللا تعاىل هبا ،والصنيع مع فوائد أخر من غريها... هللا تعاىل هالسعود رمح

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z BLwZjvd I `jxj eY©bv Kivi †ÿ‡Î مراقي الفالح Gi 

AbymiY K‡i‡Qb| BeviZ‡K  ِحل K‡i‡Qb Ges gvmAvjv‡K cÖvÄj fvlvq 

Ly‡j Ly‡j ¯úófv‡e eY©bv K‡i‡Qb| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU GKwU ¸iæZ¡c~Y© wKZve| b~iæj Chvn eySvi Rb¨ AZxe GKwU 

mnvqK MÖš’| `imx wKZv‡ei kiv‡ni nvwkqv nIqvi Kvi‡Y wdK‡n 

nvbvdx‡Z Gi ¸iæZ¡ eû ¸‡Y e„w× †c‡q‡Q| 

wKZvewU 1 L‡Ê مكتبة رشيدية †Kv‡qUv †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٥٩٨دين الرازي )ت خالصة الدالئل و تنقيح املسائل حلسام ال
41| wKZv‡ei bvg: LyjvmvZz` `vjvwqj Iqv ZvbKxûj gvmvBj| 

wjLK : ûmvgyÏxb Avjx Avi ivhx in.|  

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: Avjx Be‡b Avngv` Be‡b gv°x Avi ivhx| 

Dcbvg Aveyj nvmvb, Dcvwa ûmvgyÏxb| wZwb GKRb cÖL¨vZ nvbvdx dKxn| 

wKQzw`b nvj‡e emevm K‡i‡Qb Gici `v‡gk‡K emevm K‡i‡Qb Ges 

                                                 
271

 . nvwkqvZzZ ZvnZvex Avjv gvivwKj dvjvn c„. 5| 
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†mLv‡bB BwšÍKvj K‡ib| wZwb gy`viwim, gydZx I eû MÖš’ cÖ‡YZv wQ‡jb| 

g„Zz¨: wZwb 598 wnRix gyZvweK 1201 L„óv‡ã `v‡gk‡K BwšÍKvj K‡ib272| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU ÔgyLZvmviæj Kz`~ixÕi ga¨g ch©v‡qi GKwU kivn ev e¨vL¨vMÖš’| 

gymvwbœd in. wKZv‡ei ïiæ‡Z ÔgyLZvmviæj Kz`~ixiÕ GB kivnwU wjLvi KviY 

D‡jøL Ki‡Z wM‡q e‡jb †h, wKQzmsL¨K †jv‡Ki GB Awf‡hvM wQj †h, 

ÔgyLZvmviæj Kz`~ixÕi KwZcq kivn AwaK `xN© nIqvi Kvi‡Y Aa¨q‡b 

weiw³ G‡m hvq, Avevi KwZcq kivn G‡Kev‡i mswÿß nIqvi Kvi‡Y 

gvmAvjvi mgvav‡b weNœZv m„wó nq| Zv‡`i GB Awf‡hv‡Mi cwi‡cÖwÿ‡Z 

wjLK ÔgyLZvmviæj Kz`~ixÕi ga¨g ch©v‡qi GB kivnwU msKjb K‡ib| 

†hgb wZwb wj‡Lb: 

"إطالة بعض شروح خمتصر القدوري وإمالله، واختصار بعضها و إخالله، بتهذيب  
 273، متشاكل املبتدأ واملنتهى اختصاراً وإطالًة."كتاب متجانس اللفظ واملعىن جزالة

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK wKZvewU‡Z wKQzUv mswÿßZv Aej¤b̂ Ki‡jI dzKvnv‡q wKiv‡gi 

BLwZjvd I `jxj D‡jøL Kivi cÖwZ ¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qb| wZwb BLwZjvd 

eY©bv Kivi †ÿ‡Î nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg Avey nvbxdv, Bgvg Avey BDmyd, 

Bgvg gynv¤§v`, Bgvg hydv‡ii AwfgZ Ges Bgvg kvwdC I Bgvg gvwjK 

in. Gi AwfgZ eY©bv K‡i‡Qb|  

nvbvdx gvhnv‡ei ¯̂c‡ÿ `jxj †ck K‡i‡Qb Ges AwaKvsk mgq 

nv`xm I mybœvn Øviv `jxj †ck K‡i‡Qb| gv‡S g‡a¨ wecÿxq‡`i `jxjI 

†ck K‡i‡Qb, mv‡_ mv‡_ ms‡ÿ‡c Zv‡`i `jx‡ji RIqveI w`‡q‡Qb| 

KLbI KLbI nvbvdx gvhnv‡ei `jx‡ji ضمن-G wecÿxq‡`i 

AwfgZ‡K eY©bv K‡i w`‡q‡Qb| †hgb wZwb e‡j‡Qb:  هذا حجة على فالن يف

                                                 
272

 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 1/353; nvw`qvZzj Av‡idxb 1/703; ZvRyZ ZvivwRg c„. 207-

208; Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 118| 

273
 . LyjvmvZz` `vjv‡qj c„. 2| 
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 A_ev GRvZxq Ab¨ †Kv‡bv kã e¨envi هو حمجوج بكذا wKsev قوله كذا

K‡i‡Qb274| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZvewU ga¨g ch©v‡qi AZ¨šÍ DcKvix GKwU kivn| gg© eyS‡Z 

weiw³Ki `xN©I bq Ges weNœZv m„wóKvix mswÿßI bq| nv`xm I mybœvni 

Av‡jv‡K dzKvnv‡`i AwfgZ‡K mwbœe× K‡i‡Q| nvbvdx †Kv‡bv †Kv‡bv 

Av‡jg Gi cÖksmv Ki‡Z wM‡q e‡jb: "شرح مفيد خمتصر انفع" ÒGwU mswÿß 

DcKvix e¨vL¨vMÖš’275|Ó Avevi †KD †KD "كتاب نفيس" Ògnv g~j¨evbMÖš’Ó 

e‡j cÖksmv K‡i‡Qb 276| 

Avjøvgv Kvikx in. GB wKZve m¤ú‡K© e‡jb: 

"هو كتايب الذي حفظته يف الفقه، وخرجت أحاديثه يف جملد ضخم، و وضعت عليه 
  شرحاً، وصلُت فيه إىل كتاب الشركة...."

ÒGwU wdKn kv‡ ¿̄i Ggb GKwU wKZve, hv‡K Avwg gyL Í̄ K‡iwQ Ges G 

wKZv‡e D‡jøwLZ nv`xm¸‡jv‡K eo GK ewjq‡g ZvLixR K‡iwQ| Avwg 

 |ch©šÍ Gi GKwU kivnI wj‡LwQ277 كتاب الشركة

Djvgv I dzKvnv‡`i Gme Dw³ nvbvdx gvhnv‡e GB wKZv‡ei ¸iæ‡Z¡i 

cÖwZ h‡_ó Bw½Z enb K‡i| we‡klZ Gi wjLK wQ‡jb nvbvdx gvhnv‡ei 

GKRb فقيه فاضل ÒmybxwZm¤úbœ dKxn278|Ó 

wKZvewU 2 L‡Ê أمحد بن علي أبو الفضل الدمياطي Gi ZvnKxKmn  مكتبة
 |K cÖKvwkZ n‡q‡Q‡_† الرشد

 

                                                 
274

 . LyjvmvZz` `vjv‡qj c„. 3-18, 297-303, 311-314| 

275
 . Kvkdzh hyb~b 2/1632| 

276
 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 2/543; Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„ 118;  األمثار اجلنية للقاري

أ./٦٨)خمطوط(   
277

 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 2/543| 

278
 . ZvRyZ ZvivwRg c„. 207| 
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 ه ( رمحه هللا ٨٨٥درر احلكام يف شرح غرر األحكام ملوىل خسرو )ت 
42| wKZv‡ei bvg : ỳiviæj û°vg wd kiwn ¸iviæj AvnKvg| 

wjLK: gvIjv Lmiæ in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` غرر األحكام ملوىل خسرو

wKZve cwiwPwZ: 

wjLK gvIjv Lmiæ in. GB wKZv‡e ¯̂xq iwPZ Ô¸iviæj AvnKvgÕ bvgK 

gZ‡bi wKZv‡ei kivn K‡i‡Qb| wKZv‡ei cwiwk‡ó wZwb wj‡Lb:  

َوالر  يحر َوتَ تَ بُّعر َأق ْ ْوضر ، َوالت َّ يبر ْهذر ، َوالت َّ يحر ْنقر ، َوالت َّ رير ْنفر ي يفر الت َّ َوَلَقْد َبَذْلت جَمُْهودر
ةر اْلكرَرامر َواْستر  ةر اْلعرظَامر اأْلَئرمَّ   ْطاَلعر آرَاءر ُفَضاَلءر اأْلَئرمَّ

ÒAvwg evZzjZv cwinvi, ms¯‹iY, cwigvR©b, ¯úóKiY, dzKvnv I 

AvB¤§v‡q wKivg‡`i Dw³ AbymÜvb Kivi e¨vcv‡i cÖvYvšÍKi cÖ‡Póv 

K‡iwQ279|Ó 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

c~‡e©B Bw½Z Kiv n‡q‡Q †h, wjLK GB wKZv‡e dzKvnv‡`i Dw³ mwbœe× 

K‡i‡Qb| wKZvewU Aa¨qb Kivi mgq cvV‡Ki mvg‡b cwi¯‹vi n‡q hv‡e 

†h, wjLK G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei BgvgMY Ges Bgvg kvwdC in. Gi 

BLwZjvd eY©bv K‡i‡Qb| cvkcvwk `jxjI eY©bv K‡i‡Qb280| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZvewU nvbvdx gvhnv‡ei kivnmg~‡ni g‡a¨ †kÖô GKwU kivn| 

nvbvdx gvhnv‡ei eû Djvgv‡q wKivg Gi cÖksmv K‡i‡Qb281| 

wKZvewU 2 L‡Ê دار إحياء الكتب العربية †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

                                                 
279

 . `yiviæj û°vg 2/453| 

280
 . `yiviæj û°vg 1/6-17, 305-307, 2/88-91| 

281
غنية ذوي احلكام للشرنباليل ٤/١، كشف رموز غرر األحكام البن بريقدم ٣/١، حاشية الدرر على الغرر  . 

١٨٤، الفوائد البهية للكنوي ص/٣للخادمي ص/  

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#118 

 رمحه هللا ه ( ١٠٨٨الدر املختار يف شرح تنوير األبصار للحصكفي )ت 
43| wKZv‡ei bvg : Av`- ỳiiæj gyLZvi  

wjLK: AvjvDÏxb nvmKvdx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v`, wcZvi bvg Avjx, `v`vi bvg 

gynv¤§v`, Dcvwa AvjvDÏxb, wbmeZx bvg nvmKvdx| nvmKvdx kãwU g~jZ 

Ôwnm‡b KvBdvÕ wQj| Ôwnm‡b KvBdvÕ w`qv‡ii eK‡ii GKwU kn‡ii bvg| 

eZ©gv‡b ejv nq ÔkivbvLÕ| GB Ôwnm‡b KvBdvÕi w`‡K wbmeZ K‡i 

ÔwnmKvdxÕ nIqv DwPZ| wKš‘ mvaviYZ ÔnvmKvdxÕ ejv nq| wZwb `vwgk‡K 

nvbvdx gvhnv‡ei gydZx wQ‡jb| Zuvi Rb¥ I g„Zz¨ †mLv‡bB nq| Rb¥: wZwb 

1025 wnRix gyZvweK 1616 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 1088 

wnRix gyZvweK 1677 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib282| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU Avjøvgv ZzgyiZvkx in. iwPZ ÔZvbexiæj Avemv‡iÕi mswÿß GKwU 

kivn| G‡Z wjLK nvbvdx gvhnv‡ei mwVK I weï× dziƒC gvmvAvjvmg~n 

msKj‡bi cÖwZ ¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qb| G‡ÿ‡Î wZwb cÖvavb¨Zg Dw³ 

AbymÜv‡bi †Póv K‡i‡Qb| Z‡e cwigvR©b I web¨ Í̄Ki‡Yi †ÿ‡Î LyeB 

mswÿßZvi c_ Aej¤b̂ K‡i‡Qb283| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK gv‡S g‡a¨ nvbvdx gvhnv‡ei cÖwm× Bgvg‡`i BLwZjvd 

my¯úófv‡e eY©bv K‡i‡Qb| Avevi KLbI KLbI BLwZjv‡di cÖwZ †mªd 

Bw½Z K‡i †M‡Qb| AwaKvsk †ÿ‡Î راجح I مفىت به Dw³ †Kvb&wU Zvi w`‡K 

Bw½Z K‡i‡Qb| Lye `yj©efv‡e `jxj D‡jøL K‡i‡Qb| Ggwbfv‡e nvbvdx 

gvhnve e¨ZxZ Ab¨vb¨‡`i ivq Lye KgB G‡b‡Qb| Z‡e gv‡S g‡a¨ Bgvg 

kvwdC in. Gi ivq G‡b‡Qb| Bgvg gvwjK in. Ges Ab¨vb¨‡`i ivq Gi 

†P‡q AviI Kg G‡b‡Qb284| 

                                                 
282

 . Avj AvÕjvg 6/294; LyjvmvZzj AvQvi 4/63; gyÔRvgyj gvZeyÔAvZ 778| 

283
 . AvÏyiiæj gyLZvi 1/5, 2/539| 

284
 . cv¸³ 1/17-38, 455-464, 2/365-374| 
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nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB kivnwU‡K wdK‡n nvbvdxi GKwU ¸iæZ¡c~Y© kivn wn‡m‡e MY¨ Kiv 

nq| we‡kl K‡i GwU ÔivÏyj gynZv‡iÕi g~j| Avi ÔivÏyj gynZviÕ nvbvdx 

gvhnv‡ei wbf©i‡hvM¨ I cÖwm× GKwU nvwkqv ev wUKv MÖš’| hv wkÿv cÖwZôvb 

Ges Zvwjeyj Bjg‡`i Kv‡Q ÔdZIqv‡q kvgxÕ bv‡g cÖwm×| Avjøvgv Be‡b 

Av‡e`xb Ô`yi‡i gyLZv‡iÕi cÖksmvq cÂgyL n‡q‡Qb285| Z‡e Avjøvgv Be‡b 

Av‡e`xb Ô`yi‡i gyLZviÔ‡K †mme wKZv‡ei AšÍf©y³ K‡i‡Qb, †hme wKZve 

Øviv dZIqv †`Iqv hvqbv| mswÿßZv wKsev wjLK AÁvZ nIqvi Kvi‡Y| 

†hgbwU eÿgvb MÖ‡š’ c~‡e© Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| 

wKZvewU 1 L‡Ê 1423 wn. 2002 C. دار الكتب العلمية †_‡K cÖKvwkZ 

n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٩٠٥ذخرية العقىب للتوقايت )ت 
44| wKZv‡ei bvg : hLxivZzj DKev| 

wjLK: BDmyd Be‡b RybvB` ZzKvZx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg BDmyd, wcZvi bvg RybvB`, wbmewZ bvg 

ZzKvZx I iƒgx, AvLx Rvjvex ev AvLx hv`vn bv‡g cÖwm×| wZwb nvbvdx 

gvhnv‡ei GKRb weÁ dKxn| g„Zz¨: wZwb 902/905 wnRix gyZvweK 

1497/1500 L„óv‡ã Av¯Ívbv bvgK RvqMvq BwšÍKvj K‡ib286| 

wKZve cwiwPwZ: 

GB wKZvewU DevB ỳjøvn gvne~ex in. Gi ki‡n †eKvqvi nvwkqv ev 

wUKv| wjLK GB wKZv‡e ki‡n †eKvqvi RwUj kã¸‡jvi mnR mgvavb 

†ck K‡i‡Qb| GQvov Ô†eKvqvZzi wiIqvqvÕ Z_v gZ‡bi †hme KwVb k‡ãi 

                                                 
285

 . cÖv¸³ 1/4-5, ivÏyj gynZvi wj Be‡b Av‡e`xb 1/3, KziivZz Dqywbj AvLqvi wj gynv¤§v` 

AvjvDÏxb 7/13| 

286
Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c الشقائق النعمانية لكرى زاداه ص/١٦٦-١٦٧، .  „. 226-227, Avj 

AvÔjvg 8/223, Kvkdzh hyb~b 2/2021| 
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ZvnKxK †KD K‡iwb, †mme k‡ãi kivn I e¨vL¨v K‡i‡Qb287| cvkvcvwk 

M‡elYvjä AvcwËmg~n D‡jøL K‡i †m¸‡jvi h_v_© DËi w`‡q‡Qb288| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK hw`I dzKnv‡`i Dw³ Ges ivq AbymÜv‡bi e¨vcv‡i AvcÖvY 

†Póvi Kivi K_v my¯úófv‡e D‡jøL K‡i‡Qb289 wKš‘ wKZvewU Aa¨qbKv‡j 

cvV‡Ki mvg‡b cÖwZfvZ n‡e †h, wZwb dzKvnv‡`i gvhnve I `jxj eY©bv 

Kivi e¨vcv‡i †Zgb ¸iæZ¡ cÖ`vb K‡ibwb| hw`I gv‡S gv‡S Bgvg Avey 

nvbxdv I Zuvi wkl¨ Ges Bgvg kvwdC, Bgvg gvwjK, Bgvg Avngv‡`i ivq 

G‡b‡Qb, †Kv_vI `jxj G‡b‡Qb Avevi †Kv_vI `jxj Av‡bbwb290| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

nvbvdx gvhnv‡ei †KD †KD GB wKZve‡K ki‡n †eKvqvi "أمجع حواشي" 
e‡j‡Qb291| Avevi †KD e‡j‡Qb "مقبولة متداولة" ÒGwU me©Rb ¯̂xK …Z Ges 

cÖPwjZ292|Ó 

 

 ه ( رمحه هللا ١٢٥٢رد احملتار على الدر املختار البن عابدين )ت 
45| wKZv‡ei bvg : ivÏyj gynZvi AvjvÏyiwij gyLZvi| 

wjLK: Avjøvgv Be‡b Av‡e`xb kvgx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v` Avgxb, wcZvi bvg Dgi, `v`vi bvg 

Avãyj Avhxh Av‡e`xb `vwgkKx| Be‡b Av‡e`xb bv‡g cÖwm×| wZwb wQ‡jb 

kv‡gi dKxn Ges ¯̂xq hy‡M nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg I gydZx| Zuvi Rb¥ I 

g„Zz¨ `vwgk‡K nq| wZwb eû MÖš’ cÖ‡YZv wQ‡jb| Zuv‡K nvbvdx gvhnv‡ei 

LvwZgvZzj gynvw°Kxb g‡b Kiv nq| Rb¥: wZwb 1198 wnRix gyZvweK 

                                                 
287

 . hLxivZzj DKev c„. 3| 

288
 . cÖv¸³ c„. 626| 

289
 . cÖv¸³| 

290
 . cÖv¸³ c„. 5-13, 186-190| 

291
 . Kvkdzh hyb~b 2/2021| 

292
Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c الشقائق النعمانية لكرى زاداه ص/١٦٧، .  „. 227, Kvkdzh hyb~b 

2/2022| gyKvÏvgvZz Dg`vwZi wiqvqvn c„. 22| 
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1784 L„ó‡ã Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 1252 wnRix gyZvweK 1836 

L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib293| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU AvjvDÏxb nvmKvdx in. iwPZ Ô`yi‡i gyLZv‡iÕi me©vwaK cÖwm× 

nvwkqv I wUKv MÖš’| wjLK Be‡b Av‡e`xb kvgx in. G‡Z `yi‡i gyLZv‡ii 

BeviZ‡K cwi‡kvab I cwigvR©b K‡i‡Qb, inm¨ I Bkviv¸‡jv‡K my¯úó 

K‡i‡Qb, RwUj gvmAvjv Ges `y‡ev©a¨ welqvw`‡K ZvnKx‡Ki mv‡_ eY©bv 

K‡i‡Qb| GQvov GB wKZv‡e AviI i‡q‡Q gyZvKvwÏgxb‡`i Áv‡bi 

mviwbh©vm, gyZvAvLwLixb‡`i wKZv‡ei mvivsk Ges wbZ¨ bZzb I D™¢zZ 

mgm¨vi mgvavbK‡í †h me cy Í̄K iwPZ n‡q‡Q †m¸‡jvi mviK_v| 

Avjøvgv Be‡b Av‡e`xb kvgx in. ivÏyj gynZvi wKZvewU msKjb 

K‡i‡Qb `yi‡i gyLZvi‡K `xN©Kvj ch©šÍ covïbv Kivi ci| wZwb Rxe‡bi 

wekvj GKwU mgq AwZevwnZ K‡i‡Qb Ô`yi‡i gyLZv‡iÕi †gŠwjK I kvLvMZ 

gvmAvjvmg~n AvZ¥ ’̄ Kivi e¨vcv‡i| wZwb GB nvwkqvwU cÖYq‡bi †ÿ‡Î 

Avjøvgv nvjvex I Avjøvgv ZvnZvex in. iwPZ Ô`yi‡i gyLZv‡iÕi Aci `yB 

ZvÔjxKMÖš’ mn Ab¨vb¨ wKZve †_‡K mnvqZv MÖnY K‡i‡Qb| cvkvcvwk 

¸iæZ¡c~Y© cÖPzi dziƒC-kvLvMZ gvmAvjv ms‡hvRb K‡i‡Qb, D™¢zZ I NUgvb 

A‡bK mgm¨vi ZvnKxK m¤ŵjZ mgvavb †ck K‡i‡Qb| Dciš‘ `yiwaMg¨ I 

`y‡e©va¨ wel‡qi mnR mgvavb w`‡q‡Qb| AwaKš‘ c~e©eZx© kivn-kiƒnvZ, 

dvZvIqv-IqvwKÔAvZ MÖš’vw`‡Z †hme ÎæwU-wePz¨wZ msNwUZ n‡q‡Q 

†m¸‡jvi cÖwZ mZK© K‡i‡Qb| cÖ‡Z¨KwU dziƒC gvmAvjv‡K Zvi Dmy‡ji 

w`‡K wbmeZ K‡i‡Qb Ges c~e©eZ©x kiƒnv‡Zi D×…wZ AwaKnv‡i †ck 

K‡i‡Qb| †Kv‡bv wel‡q GKvwaK Dw³ _vK‡j †h Dw³i Dci dZIqv Zv 

¯úófv‡e eY©bv K‡i‡Qb, †Kvb&wU راجح Ges †Kvb&wU مرجوح Zv D‡jøL 

K‡i‡Qb| Gme †ÿ‡Î wZwb gyZvAvLwLix‡b Djvgv‡q wKiv‡gi g‡a¨ hviv 

cÖwm× Ges dZIqv I wdK‡ni mv‡_ m¤ú„„³ Zv‡`i wKZv‡ei Dci wbf©i 

K‡i‡Qb294| 
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 . Avj AvÕjvg 6/42| 
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 . ivÏyj gynZvi 1/2-3, 4/118| 
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D‡jøL¨ †h, Be‡b Av‡e`xb kvgx in. ivÏyj gynZv‡ii Lmov †_‡K 

dvwiM n‡q cÖ_‡g ÔwKZveyj BRvivÕ †_‡K †kl ch©šÍ P~ovšÍ dvBbvj Ki‡jb, 

Gici wKZv‡ei ïiæ †_‡K ÔwKZveyj KvhvÕi ÔgvmvB‡j kvËvÕ ch©šÍ P~ovš Í 

dvBbvj K‡ib| Gici wZwb BwšÍKvj K‡ib, evKx AskUzKz Avi P~ovšÍ 

dvBbvj Ki‡Z cv‡ibwb| cieZx©‡Z †Kv‡bviƒc ms‡hvRb Qvov evKx 

AskUzKzi P~ovšÍ dvBbv‡ji KvR K‡ib Zuvi †kÖô mšÍvb gynv¤§v` AvjvDÏxb 

in. Ges ivÏyj gynZv‡ii mv‡_ Zv m¤ú„³ K‡i †`b| Gfv‡e ivÏyj gynZvi 

m¤úbœ nq295| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK Avjøvgv Be‡b Av‡e`xb kvgx in. Zuvi GB nvwkqv‡Z nvbvdx 

gvhnv‡ei AwfgZ‡K D‡jøL Kivi e¨vcv‡i me©vwaK ¸iæZ¡ cÖ`vb K‡i‡Qb 

Ges †Kvb& AwfgZwU راجح I مفيت به Zv eY©bv K‡i‡Qb| wZwb `jx‡ji cÖwZ 

†Zgb †Kv‡bv ¸iæZ¡ cÖ`vb K‡ibwb| †Zgwbfv‡e Ab¨vb¨ dzKvnv‡`i Dw³i 

mv‡_ Zzjbv Kiv wKsev Zuv‡`i ivq wbqgZvwš¿Kfv‡e Avbvi cÖwZ åƒ‡ÿc 

K‡ibwb| GZ`m‡Ë¡I cvVK Zv‡Z dzKvnv‡`i eû Dw³ I ivq †`L‡Z cv‡e| 

Gme iv‡qi g‡a¨ AwaKvsk Dw³B n‡”Q dzKvnv‡q Avnbv‡di Ges KwZcq 

Dw³ Ab¨vb¨ dzKvnv‡`i| gv‡S g‡a¨ `jxjI †`L‡Z cv‡e, Z‡e ivq I Dw³ 

A‡cÿv `jxj LyeB Kg| wKZvewU c~e©eZx© wewfbœ wKZv‡ei D×…wZ‡Z 

ficyi| GB wKZvewU Dmyj-dziƒ, Awfavb I cÖf…wZ dvq`vq cwic~Y©296| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

nvbvdx gvhnv‡e GB wKZv‡ei ¸iæZ¡ Acwimxg| Ònvbvdx gvhnv‡e GB 

wKZve‡K ZvnKxK I ZviRx‡ni me©‡kl wKZve g‡b Kiv nq297|Ó †Kbbv 

GwU nvbvdx gvhnv‡ei me©vwaK جامع مانع I bxwZMf© wdKn dZIqvi 

wKZve| dZIqv cÖ`v‡bi †ÿ‡Î nvbvdx Av‡jg‡`i wbKU GwU m‡e©vrK…ó 

GKwU wKZve| dZIqvi RM‡Z GB wKZve Ggb ch©vq †cuŠ‡Q‡Q †h, GB 

wKZv‡ei cÖwZ iæR~ Kiv Qvov †hb dZIqv cÖ`vb AMÖnY‡hvM¨| hyM hyM a‡i 

wKZvewU AZ¨waK ¸iZ¡c~Y© n‡q Avmvi Kvi‡Y gyZvAvLwLix‡b dzKvnvMY Zv 
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 . ivÏyj gynZvi 5/449; KziivZz Dqywbj AvLqvi 7/4| 

296
 . ivÏyj gynZvi 1/84-132| 

297
 . gyKvÏvgvZz wj Aveyj Lv‡qj c„. 119| 
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cVb I cvV`v‡bi e¨vcv‡i me© kw³ wb‡qvM K‡i‡Qb, eZ©gv‡b mKj `viæj 

BdZvq GB wKZve wkÿv wmwjev‡mi me©‡kÖô wKZve, GB wKZve Aa¨qb 

Qvov KviI Rb¨ gydZx nIqvB Am¤¢e298| 

wKZvewU 6 L‡Ê 1412 wn. 1992 C. دار الفكر ˆeiƒZ †_‡K Ges 14 

L‡Ê 1423 wn. 2003 C.  علي حممد معوض -عادل أمحد عبد املوجود  Gi 

ZvnKxKmn عامل الكتب †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٨٥٥رمز احلقائق يف شرح كنز الدقائق للعيين )ت 
46| wKZv‡ei bvg : ivghyj nvKv‡qK wd kiwn Kvbhy` `vKv‡qK| 

wjLK: Avey gynv¤§v` e`iæÏxb AvBbx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` البناية يف شرح اهلداية للعيين

wKZve cwiwPwZ: 

GwU nv‡dhyÏxb bvmvdx in. iwPZ ÔKvbhy` `vKv‡q‡KiÕ ga¨g ch©v‡qi 

GKwU kivn| wjLK AvBbx in. GB kiv‡ni g‡a¨ Kvbhy` `vKv‡q‡Ki KwVb 

I RwUj gvmAvjv‡K mnR mijfv‡e cÖvÄjfvlvq Ly‡j Ly‡j eY©bv K‡i‡Qb| 

†hgb wZwb wKZv‡ei gyKvÏvgvq e‡jb: "ويوضح ما فيه من املسائل الصعاب" 
ÒGB kivn Kvbhy` `vKv‡q‡Ki KwVb I RwUj gvmAvjv‡K my¯úó 

Ki‡e299|Ó 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK AvBbx in. GB kiv‡ni g‡a¨ nvbvdx gvhnv‡ei BgvgMY Ges 

Bgvg gvwjK, Bgvg kvwdC I Bgvg Avngv` in. Gi ivq I AwfgZ‡K 

eY©bv K‡i‡Qb, AwaKvsk RvqMvq `jxjI eY©bv K‡i‡Qb| Ab¨vb¨ gvhnv‡ei 

Dci nvbvdx gvhnve‡K cÖvavb¨ w`‡q‡Qb300| 

                                                 
298

 تقدمي أيب غدة لشرح القواعد الفقهية )للزرقا( ص/١٥م، ١٦م . 
299

 . ivghyj nvKv‡qK 1/3| 

300
 . cÖv¸³ 1/6-9, 30, 31, 2/199-200| 
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nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei ¸iæZ¡ Gi g‡a¨ wbwnZ †h, GwU Ggb GKwU gZ‡bi 

wKZv‡ei kivn, hvi Dci nvbvdx gvhnv‡ei gyZvAvLwLixb‡`i Av ’̄v I 

wbf©iZv i‡q‡Q| GQvov Gi wjLK AvBbx in. GKRb eo dKxn I 

gynvwÏm| dzKvnv‡`i Dw³mg~n `jxj cÖgvYmn mwbœe× n‡q‡Q| wjLK 

m¤ú‡K© c~‡e© ewY©Z n‡q‡Q| 

wKZvewU 1345 wn. املطبعة اإلسالمية الهور BwÊqv †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 301ه ( رمحه هللا خمطوط ٠٧٨١رمزاحلقائق يف شرح كنز الدقائق للمقدسي )ت 
47| wKZv‡ei bvg : ivghyj nvKv‡qK wd kiwn Kvbhy` `vKv‡qK| 

wjLK: Avãyj evKx Be‡b Avãyi ingvb Avj gvK‡`mx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avãyj evKx, wcZvi bvg Avãyi ingvb, 

`v`vi bvg Avjx, wbmewZ bvg gvK‡`mx, wgmix| wZwb ïiæ¤^yjvjx in. Gi 

kvMwi`| nvbvdx gvhnv‡ei weÁ dKxn| cÖwm× Av‡jg| LyeB wbgMœZvi 

mv‡_ Bjg AR©b Ki‡Zb| Zuvi iwPZ K‡qKwU MÖš’ n‡”Q: ivghyj nvKv‡qK, 

iIhvZzj Av`ve, Avm myq~dym wmKvj cÖf…wZ302| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwUI Kvbhy` `vKv‡q‡Ki GKwU kivn| wjLK e‡jb, Avwg hLb 

†`Ljvg Kvbhy` `vKv‡q‡Ki cVb I cvV`v‡bi cÖwZ gvby‡li †SuvK LyeB 

†ewk| Avwg B”Qv Kijvg  ،شرحًا مبسوطًا ملطاويه ومبانيه، حميطًا ِبلفاظه ومعانيه"
ÒGi Ggb GKwU we جامعًا لدالئل لطيفة، حاواًي ملسائل شريفة." Í̄vwiZ kivn 

wjL‡Z hv Kvbhy` `vKv‡q‡Ki RwUjZv I `y‡e©va¨Zv‡K ¯úó K‡i w`‡e, kã 

Ges gg©v_©‡K eY©bv K‡i w`‡e, m~² `jxj cÖgvYvw`‡K mwbœweó K‡i wb‡e, 

¸iæZ¡c~Y© †gŠwjK gvmvBj‡K mwbœe× K‡i wb‡e303|Ó 
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 خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض: ١٠٢ خ، ٣٩٦ لوحة . 
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 . LyjvmvZzj AvQvi wjj gywneŸx 2/285; nvw`qvZzj Av‡idxb wjj evM`v`x 1/496| 
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BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK AwaKvsk gvmAvjvq dzKvnv‡`i BLwZjvd Z_v Bgvg Avey 

nvbxdv, Bgvg gvwjK, Bgvg hydvi, Bgvg Avey BDmyd, Bgvg gynv¤§v`, Bgvg 

kvwdC in. Gi AwfgZ D‡jøL K‡i‡Qb| †ewkifvM †ÿ‡Î `jxjI D‡j øL 

K‡i‡Qb| weklZ nvbvdx gvhnv‡ei `jxj eY©bv K‡i‡Qb Ges wecÿxq‡`i 

`jx‡ji RIqve w`‡q‡Qb| Z‡e me‡ÿ‡ÎB mswÿßZvi c_ Aej¤b̂ 

K‡i‡Qb304| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU nvbvdx gvhnv‡ei ¸iæZ¡c~Y© I g~j¨evb GKwU gZ‡bi wKZv‡ei 

kivn| hv mswÿßfv‡e dzKvnv‡`i Dw³ Ges `jxj‡K mwbœweó K‡i‡Q| Avi 

wjLK ¯̂xq hy‡M nvbvdx gvhnv‡ei GKRb eo gv‡ci dKxn| Zuvi Ab¨Zg 

wkl¨ ÔBebym mv¤§vbÕ in.305 e‡jb:  يثىن عليه ثناًء بليغًا، ويفضله على مجيع من
 ÒDjvgv‡q wKivg Zuvi cÖksmvq cÂgyL nb| ¯̂hy‡Mi عاصره من علماء احلنفية."

nvbvdx gvhnv‡ei mKj Av‡jg‡`i Dci cÖvavb¨ cÖ`vb K‡ib306|Ó G 

Kvi‡YB gywneŸx in. Zuvi Rxebx m¤ú‡K© wjL‡Z wM‡q e‡jb:  ،وله آتليف كثرية"
 |ÒwZwb wQ‡jb eû MÖš’ cÖ‡YZv من أجلها: شرحه على الكنز يف الفقه، ْساه الرمز."

Bj‡g wdK‡n Zuvi †kÖô MÖš’ n‡”Q Kvbhy` `vKv‡q‡Ki kivn, hvi bvg 

Ôivghyj nvKv‡qKÕ307| 

 

 308ه ( رمحه هللا خمطوط ٤٨٢شرح اجلامع الصغري للبزدوي )ت 
48| wKZv‡ei bvg: kiûj RvwgDm mvMxi| 

wjLK : Aveyj nvmvb dLiæj Bmjvg evh`vex in.| 

                                                 
304

 املرجع السابق: ٥/أ-١٣/ب، ١٠٨/أ-١١٥/أ، ٢٩٢/أ-٣٠٠/ب . 
305

هو ابن السمان، عبد الباقي بن أمحد بن حممد، الدمشقي، نزيل قسطنطنية، كان مفرط الذكاء، قوي احلافظة،  . 
وله اإلطالع الواسع على أشعار العرب وأايمهم وأمثلهم، وكان حيفظ منها شيئًا كثريًا، وله تصانيف كثرية مل يكمل 

ه . ١٠٨٨ر التهذيب يف املنطق، تويف سنة منها إال شرح األْساء احلسىن، وشرح شواهد اجلامي، وخمتص  
306

 . LyjvmvZzj AvQvi wjj gywneŸx 2/285| 
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 . cÖv¸³| 

 خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض: ٥٣٢ ف، ٣٣٥ لوحة . 308

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#126 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avjx, wcZvi bvg gynv¤§v`, `v`vi bvg 

†nvmvBb, ci `v`vi bvg Avãyj Kixg, KzwbqvZ Aveyj nvmvb, Dcvwa dLiæj 

Bmjvg, wbmewZ bvg evh`vex| wZwb mvgviKv‡›`i Awaevwm wQ‡jb| 

mvgviKv‡›`i Ôevh`vnÕ bvgK `~‡M©i w`‡K wbmeZ K‡i evh`vex ejv nq| 

wZwb nvbvdx gvhnv‡ei weÁ dKxn I Dm~jwe` wQ‡jb| Zuvi iwPZ MÖš’ ÔAvj 

gvem~ZÕ, ÔKvbhyj Im~j Bjv gvÔwidvwZj Dm~jÕ hv ÔDm~‡j evh`vexÕ bv‡g 

cÖwm× cÖf…wZ| Rb¥: wZwb 400 wnRix gyZvweK 1010 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY 

K‡ib| g„Zz¨: 482 wnRix gyZvweK 1089 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib309| 

wKZve cwiwPwZ: 

GB wKZvewU Bgvg gynv¤§v` in. Gi ÔRvwgDm mvMx‡iiÕ kivn mg~‡ni 

Ab¨Zg GKwU kivn| G‡Z evh`vex in. ÔRvwgDm mvMx‡iiÕ gvmAvjv 

gvmvB‡ji Dm~j¸‡jv my¯úófv‡e eY©bv K‡i‡Qb| G‡Z wZwb فروعي 
gvmAvjvi mv‡_ mv‡_ جنس Ômvie ‘̄ÕI Ggbfv‡e Rgv K‡i‡Qb †h,  على"
 Òhv‡Z cÖv_wgK I P~ovšÍ ch©v‡qi Z_v وجٍه ينتفع به املبتدي و املنتهي..."

me©‡kÖYxi wkÿv_©x‡`i Rb¨ DcKvix nq310|Ó 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK evh`vex in. Zuvi GB kiv‡ni g‡a¨ Bgvg Avey nvbxdv, Bgvg 

Avey BDmyd, Bgvg gynv¤§v‡`i BLwZjvd eY©bv K‡i‡Qb, gv‡Sg‡a¨ Bgvg 

hydvi in. Gi BLwZjvdI eY©bv K‡i‡Qb| AwaKvsk mgq Zuv‡`i 

Awfg‡Zi ¯̂c‡ÿ `jxjI †ck K‡i‡Qb| cvkvcvwk eû BLwZjvdx 

gvmvAvjvq Bgvg kvwdC in. Gi Awfg‡Zi Dci AvcwËI Zz‡j 

a‡i‡Qb311| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

                                                 
309

 . Avj dvIqB`yj evwnq¨vn c„. 124; wgdZvûm mvÔAv`vn 2/54; Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 

1/372| 

310
 شرح اجلامع الصغري )خمطوط( ٢/ب، ٣/أ . 

311
 املرجع السابق ٣/أ-١٣/أ، ١٥١/ب-١٥٨/أ، ٢٨٣/أ-٢٨٦/أ . 
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#127 

GB wKZv‡ei ¸iæZ¡ G‡ZB wbwnZ †h, GwU nvbvdx gvhnv‡ei hvwniæi 

wiIqvqv‡Zi Ab¨Zg wKZve ÔRvwgDm mvMx‡iiÕ kivn| Avi wKZvewUi 

cÖ‡YZv wQ‡jb nvbvdx gvhnv‡ei Ab¨Zg GKRb Bgvg| hvi Dcvwa wQj 

dLiæj Bmjvg| whwb wQ‡jb:  فقيه ماوراء النهر و أستاذ األئمة وصاحب الطريقة"
".... ÒgvIqvivDb bvn‡ii Bgvg, D Í̄vhyj AvB¤§v Ges mv‡n‡e ZixKZ 

e¨w³Z¡312| "يضرب به املثل يف حفظ املذهب" Ògvhnve msiÿ‡Y wQ‡jb 

AvKl©Yxq `„óvšÍ313|Ó Zuvi Rxebx‡Z Avjøvgv Kvdvex I Avjøvgv jvL‡bŠex 

in. wj‡Lb:  ،اإلمام الكبري، اجلامع بن أشتات العلوم، إمام الدنيا يف الفروع واألصول"
 ÒwZwb GKRb eo gv‡ci Bgvg, wewea Bj‡gi له تصانيف كثرية معتربة."

AwaKvix, Dm~j I dziƒ‡qi e¨vcv‡i RMrweL¨vZ Bgvg Ges MÖnY‡hvM¨ eû 

wKZve cÖ‡YZv314| 

 

 ه ( رمحه هللا ٦٥٣للصدر الشهيد )ت  315غريشرح اجلامع الص
49| wKZv‡ei bvg: kiûj RvwgDm mvMxi| 

wjLK : eyinvbyj AvB¤§v m`iæk knx` in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Dgi, wcZvi bvg Avãyj Avhxh, `v`vi bvg 

Dgi, ci`v`vi bvg gvhvn, Dcbvg Avey gynv¤§v`, Dcvwa eyinvbyj AvB¤§v 

ûmvgyÏxb, m`iæk knx` bv‡g cÖwm×| wZwb nvbvdx gvhnv‡ei †R¨vô 

dKxn‡`i AšÍf©y³| wZwb Lyivmv‡bi Awaevmx, mvgviKv‡›` wbnZ nb Ges 

eyLvivq `vdb Kiv nq| Rb¥: wZwb 483 wnRix gyZvweK 1090 L„óv‡ã Rb¥ 

MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 536 wnRix gyZvweK 1141 L„óv‡ã BwšÍKvj 

K‡ib316| 

                                                 
312

 . Avj Avbmve wjm mvgÔAvbx 2/188| 

313
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 125| 

314
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 124; كتائب أعالم األخيار للكفوي )خمطوط( ٢٣٢/ب 

315
ا الباحث سعيد بواندابو إىل اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة لنيل درجة  .  مت حتقيق هذا الكتاب، تقدم هب

ه ( ١٤١٤-١٤١٣)املاجسرت   
316

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn 149, Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 1/391| 
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#128 

wKZve cwiwPwZ: 

wjLK m`iæk knx` in. Bgvg gynv¤§v` in. Gi ÔRvwgDm mvMx‡iiÕ 

`yÔwU kivn wj‡L‡Qb| GKwU †QvU Ges AciwU eo317| GwU †QvU kivn| 

wjLK G‡Z ÔRvwgDm mvMx‡iiÕ cÖwZwU gvmAvjvq †Kv‡bv bv †Kv‡bv نُ ك تَ ه 
eY©bv K‡i‡Qb318| G‡Z wZwb dvq`vRbKfv‡e mswÿßZvi cš’v Aej¤b̂ 

K‡i‡Qb| Z‡e KLbI KLbI cÖ‡qvRb gvwdK wek` e¨vL¨vI K‡i‡Qb319| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wKZvewUi ZvnKxK m¤úbœ n‡q‡Q| gynvw°K Zvi f~wgKvq e‡jb: 

احبيه، أو بينهم وبني زفر يف "االختالف يف هذا الكتاب يدور بني أيب حنيفة وص
املذهب، أو بني احلنفية والشافعي رمحه هللا، ورمبا ذكر مذهب مالك رمحه هللا، ولكنه 
اندر، أما مذهب اإلمام أمحد رمحه هللا فلم يتطرق إىل ذكره يف الكتاب مطلقًا. وكل مسئلة 

لة، وكل حصل فيها اختالف بينهم وبني الشافعي اليذكر مذهب مالك يف تلك املسئ
مسئلة حصل فيها االتفاق بينهم وبني  الشافعي ذكر مذهب اإلمام مالك إذا خالف 

 فيها... 
ومنهجه يف عرض األدلة: االكتفاء بذكر حمل الشاهد فقط من اآلايت، كأن يقول 

 مثاًل: لقوله تعاىل )فرهان مقبوضة(.
ها طريقان: وأما األحاديث وأقوال الصحابة وغريهم رضي هللا عنهم فله يف ذكر 

أحدمها أن يقول: حلديث فالن، أويقول: لقول فالن، أو يقول: ملا روي عن فالن، ُث 
 اليذكر نص احلديث أو نص القول...

والثاين: أن يذكر طرف احلديث فقط، دون أن يذكر اسم الراوي... والغالب أن 
 يذكره ابملعىن."

                                                 
317

 مقدمة حتقيق شرحه الصغري لسعيد بواندابو ص/٥٠، شرحه الكبري على اجلامع الصغري )خمطوط( ٢/ب . 
318

 الشرح املطول للجامع الصغري له )خمطوط( ٢/ب . 
319

 مقدمة حتقيق شرحه الصغري لسعيد بواندابو ص/٤٣ . 
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ÒGB wKZv‡e BLwZjvd eY©bvi †ÿ‡Î †Kv_vI Bgvg Avey nvbxdv I 

mv‡nevB‡bi AwfgZ e¨³ Kiv n‡q‡Q, Avevi †Kv_vI nvbvdx gvhnv‡ei 

wZb Bgvg Ges Bgvg hydv‡ii AwfgZ e¨³ Kiv n‡q‡Q, Avevi †Kv_vI 

nvbvdx Ges Bgvg kvwdCi gvhnve eY©bv Kiv n‡q‡Q, gv‡S g‡a¨ Bgvg 

gvwjK in. Gi gvhnveI eY©bv Kiv n‡q‡Q, Z‡e Zv LyeB `yj©e| cÿvšÍ‡i 

Bgvg Avngv` in. Gi gvhnve wejKzj D‡jøLB Kiv nqwb| †h gvmAvjvq 

nvbvdx Ges kvwdC gvhnv‡ei BLwZjvd i‡q‡Q, †mLv‡b Bgvg gvwjK in. 

Gi gvhnve D‡jøL Kiv nqwb| Avi †h gvmAvjvq nvbvdx I kvwdC gvhnve 

GKgZ †cvlY K‡i‡Q, †mLv‡b hw` Bgvg gwjK wØgZ †cvlY K‡ib, Zvn‡j 

Bgvg gvwj‡Ki gvhnve eY©bv Kiv n‡q‡Q| 

`jxj †ck Kivi †ÿ‡Î wZwb †mªd Avqv‡Zi حمل الشاهد Z_v Avqv‡Zi 

†h AskUzKz D‡Ïk¨ ïay †m AskUzKzB D‡jøL K‡i‡Qb| †hgb: Avjøvn 

ZvÔAvjvi evYx  ٌَفررَهاٌن َمْقُبوَضة e‡j ÿvšÍ n‡q‡Qb320|  

nv`xm, mvnvev I Ab¨vb¨‡`i Dw³ D‡jøL Kivi †ÿ‡Î `yÔwU cš’v 

Aej¤b̂ K‡i‡Qb| GK. Gfv‡e e‡j‡Qb: حلديث فالن wKsev لقول فالن wKsev 

 |wKš‘ Gic‡i nv`xm I Dw³i BeviZ ev cvV D‡jøL K‡ibwb ملا روي عن فالن

`yB. ivexi bvg D‡jøL bv K‡i nv`x‡mi †mªd we‡kl AskUzKz D‡jøL 

K‡i‡Qb| Avevi A‡bK mgq †mªd nv`x‡mi A_©I D‡jøL K‡i‡Qb321|Ó 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU nvbvdx gvhnv‡ei hvwniæi wiIqvqv‡Zi Ab¨Zg wKZve ÔRvwgDm 

mvMx‡iiÕ kivn ev e¨vL¨vMÖš’| hvi wjLK: 

"إمام الفروع و األصول، املربز يف املعقول واملنقول، كان من كبار األئمة وأعيان 
  الفقهاء، له اليد الطوىل يف اخلالف و املذهب."

                                                 
320

 . m~iv evKviv 283| 

321
 مقدمة حتقيق الكتاب لسعيد بواندابو ص/٤٣، ٤٤ . 
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#130 

Òأصول I روعف  Gi Bgvg, معقول I منقول Gi e¨vcv‡i me©‡kÖô, eo 

gv‡ci GKRb Bgvg I wewkó dKxn‡`i AšÍf©y³, BLwZjvd I gvhnveMZ 

wel‡q D`vi cÖK…wZi322| 

GB wKZve‡K Zvk Kzeiv hv`vn wdK‡ni wbf©i‡hvM¨ wKZve wn‡m‡e MY¨ 

K‡i‡Qb323| jvL‡bŠex in. GB wKZv‡ei cÖksmvq e‡jb: "شرح خمتصر مفيد" 
ÒGwU GKwU DcKvix mswÿß kivn324|Ó 

 

 325للصدر الشهيد رمحه هللا خمطوط شرح آخر على اجلامع الصغري
50| wKZv‡ei bvg: kiûj RvwgDm mvMxi| 

wjLK : eyinvbyj AvB¤§v m`iæk knx` in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

للصدر الشهيد شرح اجلامع الصغري  `ªóe¨| 

wKZve cwiwPwZ: 

c~‡e©B D‡jøL Kiv n‡q‡Q †h, wjLK m`iæk knx` in. Bgvg gynv¤§v` 

in. Gi ÔRvwgDm mvMx‡iiÕ `yÔwU kivn wj‡L‡Qb| GKwU †QvU Ges AciwU 

eo| Av‡MiwU wQj †QvU kivn, Avi GwU n‡jv eo kivn| wZwb wKZv‡ei 

f~wgKvq `yÔwU kivn wjLvi KviY wjL‡Z wM‡q wj‡Lb: 

من مسائله....نكتة وجيزة...فأجبتهم  "قد سألين بعض أصحايب أن أذكر لكل مسئلة
إىل ذلك، ُث سألين من مل يكفه هذا أن أكتب اثنياً، وأزيد فيه الرواايت واألحاديث وشيئاً 

  من املعاين، فأجبتهم إىل ذلك أيضًا."

ÒAvgvi KwZcq eÜz evÜe Avgvi wbKU ÔRvwgDm mvMx‡iiÕ cÖwZwU 

gvmAvjvq mswÿßfv‡e †Kv‡bv bv †Kv‡bv  َهنُ ك ت  wjLvi Av‡e`b Ki‡j Avwg 

Zv‡`i Av‡e`‡b †QvU kivnwU wjwL| AZci hv‡`i Rb¨ wKZvewU h‡_ó 

                                                 
322

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 149| 

323
 . wgdZvûm mvÔAv`vn c„. 2/652| 

324
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 149| 

325
 خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض: ٥٣٣ ف، ٢٤٤ لوحة . 
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nqwb, Zviv wiIqvqvZ I Avnv`xm ms‡hvRb K‡i Av‡iKwU kivn wjLvi 

Rb¨ Avgvi wbKU Av‡e`b K‡i, Avwg Zv‡`i AvnŸv‡bI mvov †`B Ges eo 

kivnwU msKjb Kwi326|Ó 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

c~‡e©B D‡jøL Kiv n‡q‡Q †h, wjLK GB kiv‡ni g‡a¨ wiIqvqvZ, 

Avnv`xm Ges wKQz `jx‡j AvKjxI eY©bv K‡i‡Qb| hv †QvU kiv‡ni g‡a¨ 

K‡ibwb| †QvU kiv‡ni gynvw°K mvC` eybv`vey ¯̂xq gyKvÏvgvq wj‡Lb: 

ÒAvwg wKZve `yÔwUi gv‡S Zzjbv K‡i †`Ljvg †h, eo kiv‡ni g‡a¨ 

gvmAvjv-gvmvBj‡K wek` I ¯̂we Í̄v‡i D‡jøL Kiv n‡q‡Q| cÿvšÍ‡i †QvU 

kiv‡ni g‡a¨ AwaKvsk †ÿ‡ÎB mswÿßZvi cš’v Aej¤b̂ Kiv n‡q‡Q| gv‡S 

g‡a¨ wKQz gvmAvjv ¯̂we Í̄v‡i Av‡jvKcvZ Kiv n‡q‡Q| GQvov †QvU kiv‡ni 

g‡a¨ dzKvnv‡`i BLwZjvd eY©bv K‡ibwb| cÿvšÍ‡i eo kiv‡ni g‡a¨ 

dzKvnv‡`i BLwZjvdI eY©bv K‡i‡Qb327|Ó 

mviK_v, cÖ_g e¨vL¨vMÖ‡š’i Zzjbvq wØZxq e¨vL¨vMÖš’wU dzKvnv‡`i 

AwfgZ I `jxj cÖgvY wfwËK nIqvi Kvi‡Y †ek eomo n‡q‡Q| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

c~‡e© ewY©Z n‡q‡Q †h, GB kiv‡ni Ggb wKQz ˆewkó¨ i‡q‡Q hv cÖ_g 

kivnwUi †bB| hvi d‡j cÖ_gwUi Zzjbvq GwU AwaK ¸iæZ¡c~Y© I 

wbf©i‡hvM¨ n‡q‡Q| 

 

 328ه ( رمحه هللا خمطوط ٥٦٢شرح اجلامع الصغري للكردري )ت 
51| wKZv‡ei bvg: kiûj RvwgDm mvMxi| 

wjLK : Bgvg Aveyj gvdvwLi ZvRyÏxb Kvi`ix in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avãyj Md~i, wcZvi bvg †jvKgvb, `v`vi 

bvg gynv¤§v`, Dcbvg Aveyj gvdvwLi, Dcvwa ZvRyÏxb, wbmewZ bvg 

                                                 
326

 شرح اجلامع الصغري )خمطوط( ٣/أ . 
327

 مقدمة حتقيق سعيد بواندابو لشرح اجلامع الصغري ص/٥٣ . 
328

 خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض: ٥٣٥ ف، ٣٠٣ لوحات . 
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Kvi`vix| LyIqvwiR‡gi ÔKvi`viÕ bvgK MÖv‡gi Awaevmx nIqvi Kvi‡Y 

Kvi`vix ejv nq| g„Zz¨i Av‡M wZwb nvjv‡ei wePvicwZi nb| wZwb nvbvdx 

gvhnv‡ei weÁ dKxn wQ‡jb Ges wZwb Aveyj dhj Avãyi ingvb wKigvbx 

†_‡K wdKn kv ¿̄ AR©b K‡ib| g„Zz¨: wZwb 552/562 wnRix gyZvweK 

1157/1167 L„óv‡ã nvj‡e BwšÍKvj K‡ib329| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU Bgvg gynv¤§v` in. Gi ÔRvwgDm mvMx‡iiÕ Av‡iKwU kivn ev 

e¨vL¨vMÖš’| wjLK GB wKZv‡e أصولGes  330أتصيل eY©bv Kivi cÖwZ AwaK 

¸iæZ¡ w`‡q‡Qb| wZwb wKZv‡ei gyKvÏvgvq wj‡Lb: 

"اكثر أصحابنا شرحوه بذكر الدالئل، لكن مل يقصد أحد قصدي، ألنه مل يذكر لكل 
 ابب أصال أو أصواًل َترج عليها مسائله."

ÒAvgv‡`i A‡bK dzKvnv‡q wKivg `jxj cÖgvYvw`i wfwË‡Z RvwgDm 

mvMx‡ii kivn ev e¨vL¨vMÖš’ msKjb K‡i‡Qb, wKš‘ AwaKvsk e¨vL¨vMÖš’B 

Avgvi D‡Ï‡k¨i mv‡_ Lvc Lvqwb| †Kbbv, †KDB cÖwZwU ev‡ei Rb¨ ¯̂Zš¿ 

Dm~j eY©bv K‡ibwb| ZvB Avwg cÖwZwU ev‡ei Rb¨ ¯̂Zš¿ Dm~j eY©bv Kivi 

msKí Kwi, †hb †mme Dm~‡ji Dci wfwË K‡i gvmAvjv mn‡RB AvniY 

Kiv hvq331|Ó 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK Kvi`vix in. dzKvnv‡`i BLwZjvd I `jxj eY©bvi cÖwZ ¸iæZ¡ 

w`‡q‡Qb| wZwb BLwZjvdx gvmvAvjvq Bgvg Avey nvbxdv, Bgvg Avey 

BDmyd I Bgvg gynv¤§v` in Gi Awfg‡Zi gv‡S Zzjbv †ck K‡i‡Qb Ges 

KLbI KLbI Bgvg hydv‡ii Awfg‡Zi mv‡_I Zzjbv †ck K‡i‡Qb| 

GQvov wZwb AwaKvsk mgq Bgvg kvwdC in. Gi AwfgZI eY©bv K‡i‡Qb 

Ges KLbI KLbI Bgvg gvwjK in. Gi AwfgZI D‡jøL K‡i‡Qb| 

AwaKvsk mgq Zv‡`i Awfg‡Zi ¯̂c‡ÿ منقويل I معقويل `jxj eY©bv 

                                                 
329

 . ZvRyZ ZvivwRg 2/4, Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn 98, Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 1/322| 

330
يغ اللُّغوِية من أِول نشأهتا ، مع حتديد التطِورات املختلفة اليت مرَّت هبا  .  التأصيل: البحث يف اتريخ الصِر

 أتصيالت سامِية
331

 شرح اجلامع الصغري )خمطوط( ١/ب . 
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K‡i‡Qb| Z‡e `jxj eY©bv Kivi †ÿ‡Î Av‡jvPbv‡K †ewk `xN©vwqZ 

K‡ibwb| 

gvhnve eY©bv Kivi †ÿ‡Î †h AwfgZwU Zuvi wbKU cm›`bxq, †mwU 

wZwb Av‡M eY©bv K‡i‡Qb, Avi Ab¨‡`i AwfgZ c‡i Avb‡Qb| wKš‘ `jxj 

eY©bvi †ÿ‡Î cÖ_‡g Ab¨‡`i `jxj Av‡M G‡b‡Qb, Avi wb‡Ri cm›`bxq 

Awfg‡Zi `jxj c‡i G‡b‡Qb| AwaKvsk †ÿ‡Î G c×wZwUB Aej¤b̂ 

K‡i‡Qb, Z‡e †Kv‡bv †Kv‡bv gvmAvjvq Gi wecixZI K‡i‡Qb| Avevi 

AwaKvsk mgq wecÿxq‡`i `jx‡ji RIqveI w`‡q‡Qb| KLbI KLbI 

`jxj cÖgvY D‡jøL bv K‡i †mªd g~j BLwZjv‡di cÖwZ Bw½Z K‡i‡Qb332| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

wKZvewU nvbvdx gvhnv‡ei hvwniæi wiIqvqv‡Zi Ab¨Zg wKZve 

ÔRvwgDm mvMx‡iiÕ kivn I e¨vL¨vMÖš’| GQvov wjL‡Ki أتصيل I أصول 
wfwËK dziƒC gvmAvjv eY©bv Kiv Ges dzKvnv‡`i Dw³mg~n `jxjmn D‡jøL 

Kivi Kvi‡Y GB wKZvewU wdK‡n nvbvdxi GKwU gnv g~j¨evb MÖ‡š’ cwiYZ 

n‡q‡Q| 

 

 333ه ( رمحه هللا  خمطوط ٨٦٥)ت  لَعتَّايبلشرح اجلامع الصغري 
52| wKZv‡ei bvg: kiûj RvwgDm mvMxi| 

wjLK : Bgvg Avey bmi Avj-AvËvex in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avngv`, wcZvi bvg gynv¤§v`, `v`vi bvg 

Dgi, Dcbvg Avey bmi wKsev Aveyj Kv‡mg, Dcvwa hvBbyÏxb| nvbvdx 

gvhnv‡ei Bj‡g wdKn I Bj‡g Zvdmx‡ii weÁ Av‡jg| ÔeyLvivÕ kn‡ii 

ÔAvËveÕ gnjøvi w`‡K wbmeZ K‡i eyLvix I AvËvex ejv nq| g„Zz¨: wZwb 

586 wnRix gyZvweK 1190 L„óv‡ã iweevi w`b †Rvn‡ii bvgvhv‡hi mgq 

eyLvivq BwšÍKvj K‡ib| Zuv‡K  "مقربة الفقهاء السبعة" †Z `vdb Kiv nq334| 

                                                 
332

  شرح اجلامع الصغري )خمطوط( ١/ب-١٠/أ، ١٠١/أ-١٠٩/ب، ١٧٩/أ-١٨١/أ . 
333

 خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض: ٥٣٤ ف، ١٦٧ لوحة. . 
334

 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 1/114; Kvkdzh hyb~b 963; ZvRyZ ZvivwRg 1/103| 
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wKZve cwiwPwZ: 

GwU Bgvg gynv¤§v` in. Gi RvwgDm mvMx‡ii kivnmg~‡ni Ab¨Zg 

GKwU kivn| wjLK G‡Z RvwgDm mvMx‡ii `y‡e©va¨Zv I m~² welqmg~n‡K 

Zuvi kvqL mv`iæk knx` in. Gi AbyKi‡Y kivn I e¨vL¨v K‡i‡Qb335| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z ¸iæZ¡c~Y© BLwZjvdx gvmvB‡j Avey nvbxdv, Avey BDmyd I 

gynv¤§v` in. Gi AwfgZ `jxjmn D‡jøL K‡i‡Qb, gv‡S g‡a¨ Bgvg kvwdC 

I Bgvg hydv‡ii AwfgZI `jxjmn D‡jøL K‡i‡Qb| KLbI KLbI 

wecÿxq‡`i `jx‡ji RIqveI w`‡q‡Qb336| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwUI RvwgDm mvMx‡ii Ab¨vb¨ kiv‡ni b¨vq GKwU MiæZ¡c~Y© kivn| 

Gi wjLK wQ‡jb nvbvdx gvhnv‡ei GKRb weÁ dKxn| hvi cÖksmv Gfv‡e 

Kiv n‡q‡Q : 

  "اإلمام، العالمة، الزاهد، املنعوت زين الدين، أحد من سار ذكره"

ÒAvey bmi AvËvex in. wQ‡jb Bgvg, Avjøvgv, Zc¯^x, hvBbyÏxb bv‡g 

f~wlZ, Av‡jvob m„wóKvix dKxn‡`i Ab¨Zg337|Ó  

"كان أحد املتبحرين يف علوم الدين كالمًا وأصواًل وفروعًا، وهو األستاذ اجملمع على 
جاللته واملتفق يف املذهب على رائسته، وكانت الطلبة ترحل إليه، واملشكالت إمامته و 

حتمل من الرب والبحر إىل بني يديه، والفتاوى بعضها على بعض ترِد إليه، صاحب 
 التصانيف اليت سارت مشرقاً ومغراًب."

ÒAvey bmi AvËvex in. علوم دينية Z_v علم كالم Ges أصول I فروع Gi 

e¨vcv‡i Mfxi Áv‡bi AwaKvix wQ‡jb| Zuvi Bgvg I iCm nIqvi e¨vcv‡i 

gvhnv‡ei mK‡jB GKgZ wQ‡jb| wewfbœ RvqMv †_‡K QvÎiv G‡m Zuvi 

Kv‡Q wfo Rgv‡Zv| Rj I ’̄j fv‡Mi wewfbœ AÂj †_‡K wewfbœ mgm¨vi 

                                                 
335

 شرح اجلامع الصغري للعتايب )خمطوط( ١٦٧/ب . 
336

 شرح اجلامع الصغري )خمطوط( ١/ب-١٠/أ، ٣٤/ب-٣٩/أ، ٨٢/أ-٨٧/ب . 
337

 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 1/298| 
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mgvav‡bi Rb¨ Zuvi wbKU cvVv‡bv n‡Zv| G‡Ki ci GK dZIqv Avm‡Z 

_vK‡Zv| eû wKZve I MÖš’ cÖ‡YZv wQ‡jb, hvi MÖš’mg~n cÖvP¨ I cvðv‡Z¨ 

e¨vcKnv‡i cÖwm× jvf K‡i‡Q338|Ó 

 

 339ه ( رمحه هللا خمطوط ٥٩٢شرح اجلامع الصغري لقاضي خان )ت 
53| wKZv‡ei bvg: kiûj RvwgDm mvMxi| 

wjLK: dLiæÏxb KvhxLvb in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg nvmvb, wcZvi bvg gvbmyi, `v`vi bvg Aveyj 

Kv‡mg gvngy`, ci`v`vi bvg Avãyj Avhxh, Dcvwa dLiæÏxb, KvhxLvb 

bv‡g cÖwm×| wZwb nvbvdx gvhnv‡ei weÁ dKxn wQ‡jb| g„Zz¨: wZwb 529 

wnRix gyZvweK 1196 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib340| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU Bgvg gynv¤§v` in. Gi ÔRvwgDm mvMx‡iiÕ ga¨g ch©v‡qi GKwU 

kivn| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK KvwhLvb in. GB wKZv‡e dzKvnv‡`i Dw³ I Zuv‡`i Dw³i `jxj 

cÖgvY †ck Kivi cÖwZ ¸iæZ¡ cÖ`vb K‡i‡Qb| wZwb BLwZjvdx gvmAvjvq 

nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i Dw³ I Ab¨vb¨ gvhnv‡ei Bgvg‡`i Dw³ D‡jøL 

K‡i‡Qb| AZci ms‡ÿ‡c cÖ‡Z¨‡Ki `jxj †ck K‡i‡Qb| KLbI KLbI 

wecÿxq‡`i `jx‡ji RIqveI w`‡q‡Qb| BLwZjvd eY©bvi †ÿ‡Î wZwb 

cÖ_‡g cm›`bxq AwfgZ D‡jøL K‡i‡Qb, AZci `jxjmn Ab¨vb¨‡`i 

AwfgZ D‡jøL K‡i‡Qb, Gici cm›`bxq Awfg‡Zi `jxj D‡jøL 

K‡i‡Qb341| 

                                                 
338

 كتائب أعالم األخيار للكفوي )املخطوط( ٣٤٢/ب . 
339

خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض: جزءان، األول برقم ٤٩١٧خ، ٢٨١ صفحة، والثاين برقم  . 
حبلب.صفحة، كالمها مصوران على الورق، من األمحدية  ٣٩٨خ، ٤٩١٥  

340
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 64, Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 1/205| 

341
 . kiûj RvwgDm mvMxi 2/32-38, 243-248, 309-311| 
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nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZvewU nvbvdx gvhnv‡ei hvwniæi wiIqvqv‡Zi Ab¨Zg wKZve 

ÔRvwgDm mvMx‡iiÕ e¨vL¨vMÖš’| Gi e¨vL¨vKvi KvhxLvb nvbvdx gvhnv‡ei 

GKRb DuPz gv‡ci dKxn wQ‡jb| Zuvi m¤ú‡K© ewY©Z Av‡Q: 

"كان امامًا كبريًا، حبرا عميقًا، غوصًا يف املعاين الدقيقة، نقي القرحية، كبري احملل، 
  عظيم الشأن، وكان يف الفروع واألصول فارساً ..."

ÒwZwb wQ‡jb weÁ Bgvg, Mfxi Áv‡bi AwaKvix, m~² gg© D`NvU‡b 

wQ‡jb Áv‡bi mvM‡ii Wzeywi, weï× cÖwZfvevb, D`vi, AvwRgyk&kvb, dziƒÕ 

Ges Dm~‡ji e¨vcv‡i wQ‡jb `ªæZMvgx Ak¦v‡ivnx342|  

GB Kvi‡YB ÔZvk Kzeiv hv`vnÕ GB wKZve‡K wdKn kv‡ ¿̄i wbf©i‡hvM¨ 

wKZv‡e MY¨ K‡i‡Qb343| 

 

 344ه ( رمحه هللا خمطوط ٨٥٩شرح اجلامع الصغري حلسام الدين الرازي )ت 
54| wKZv‡ei bvg: kiûj RvwgDm mvMxi| 

wjLK : ûmvgyÏxb Avjx Avi ivhx in.|  

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` خالصة الدالئل و تنقيح املسائل حلسام الدين الرازي

wKZve cwiwPwZ: 

GwU hvwniæi wiIqvqv‡Zi Ab¨Zg wKZve ÔRvwgDm mvMx‡iÕi mswÿß 

GKwU kivn ev e¨vL¨vMš’| wjLK G‡Z BwZc~‡e© ÔRvwgDm mvMx‡iÕi †hme 

e¨vL¨vMÖš’ msKjb Kiv n‡q‡Q, G‡Z me¸‡jvi mvigg© GKwÎZ K‡i‡Qb| 

†hgb wZwb wKZv‡ei gyKvÏvgvq e‡jb: 

"اخرتت منها )أي من شروحه( ما رأيته كافيًا يف املقصود، و التقطت منها ما ظننت 
موصاًل إىل املطلوب، ومل أذكر الفواصل من الدالئل والزوائد من املسائل، إال ماكان  

                                                 
342

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 64; كتائب اعالم األخيار للكفوي )خمطوط( ٣١٧/ب 
343

 . wgdZvûm mvÔAv`vn 2/260| 

344
 خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض: ٣٣١٦ ف، ١٠٣ لوحات. . 
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يف مسئلة الباب، رغبة يف اإلجياز، وسلوكًا  345وزكالتوأم ملسئلة الكتاب أو كان كاملع
 لطريق اإلعجاز."

ÒAvwg c~‡e©i kivn¸‡jv †_‡K D‡Ïk¨ nvwm‡ji Rb¨ hZUzKz h‡_ó †mªd 

ZZUzKz MÖnY K‡iwQ Ges c~‡e©i e¨vL¨vMÖš’ †_‡K ZZUzKz Pqb K‡iwQ hZUzKz 

gZje AR©‡b cÖ‡qvRb‡eva K‡iwQ| mswÿßZv I we¯§qKi cš’v Aej¤‡̂b 

Avwg `vjv‡q‡j †Kv‡bv e¨eavb Ges gvmvB‡j †Kv‡bv AwZwi³ welq D‡jøL 

K‡iwb, wKš‘ †hme welq gvmAvjvi mv‡_ LyeB I‡ZvcÖ‡Zvfv‡e RwoZ wKsev 

gvmAvjvi Rb¨ LyeB cÖ‡qvRbxq †m¸‡jv cwinviI K‡iwb346|Ó 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

BLwZjvdx gvmAvjvq Bgvg Avey nvbxdv, Bgvg Avey BDmyd, Bgvg 

gynv¤§v` I Bgvg hydvi in. Gi AwfgZ my¯úófv‡e D‡jøL K‡i‡Qb Ges 

gvmAvjvi mv‡_ BjøvZ I `jxj †ck K‡i‡Qb347| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei ¸iæ‡Z¡i Rb¨ GZUzKzB h‡_ó †h, GwU nvbvdx gvhnv‡ei 

wbf©i‡hvM¨ Qq wKZve Z_v hvwniæi wiIqvqv‡Zi Ab¨Zg wKZve ÔRvwgDm 

mvMx‡iÕi e¨vL¨vMÖš’| GQvov GwU RvwgDm mvMx‡ii c~‡e©i mKj e¨vL¨vMÖ‡š’i 

mvivskI e‡U| 

 

 348ه ( رمحه هللا  خمطوط ٨٦٥)ت  لَعتَّايبلشرح الزايدات 
55| wKZv‡ei bvg: kiûh whqv`vZ| 

wjLK : Bgvg Avey bmi Avj-AvËvex in.|  

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

تَّايبلعَ شرح اجلامع الصغري ل  `ªóe¨| 

                                                 
345

من الَعَوز )ابلتحريك(، وهو احلاجة، ويقال: َعورَز الرجل: إذا افتقر، وأعوزه الشئ: احتاج إليه. أنظر: القاموس  . 
 احمليط للفريوزآابدي )عوز(.
346

 شرح اجلامع الصغري )خمطوط( ١/ب . 
347

 شرح اجلامع الصغري )خمطوط( ١/ب-٤/ب، ٣٩/ب-٤٢/ب،٨٨/ب-٨٩/ب . 
348

 خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض: ٣٠١٨ ف، ١٨٤ لوحة. . 
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wKZve cwiwPwZ: 

GB wKZvewU Bgvg gynv¤§v` in. Gi cÖwm× Qq wKZv‡ei GK wKZve 

Ôwhqv`v‡ZÕi kivn ev e¨vL¨vMÖš’| wjLK AvËvex in. wKZv‡ei gyKvÏvgvq 

wj‡Lb: 

"موجز العبارات والنكات، حمرز املعاين واإلشارات، واجتهد يف بسط ما صعب منها 
يف ابب الوصااي ما يتعلق ابحلساب مع طرق الكتاب سائر  وقصر ما سهل منها، وذكر

 الطرق من طرق اجلرب واملقابلة والدينار والدرهم."
ÒwKZv‡ei BeviZ Ges m~² welq¸‡jv mswÿß, Z‡e A_© I gg© 

my¯úó| RwUj welq¸‡jv wek`fv‡e Ges mnR welq¸‡jv mxwgZ AvKv‡i 

eY©bv K‡iwQ| ImxqZ Aa¨v‡q wnmv‡ei wjLb c×wZ w`invg, `xbvi, 

exRMwYZmn cÖf…wZ welqvw` Av‡jvPbv K‡iwQ349|Ó 

wjLK wKZv‡ei Aa¨vq¸‡jv Gfv‡e web¨ Í̄ K‡i‡Qb: 

كتاب الطهارة، كتاب الصالة، كتاب الزكاة، كتاب األْيان، كتاب النكاح، كتاب 
الطالق، كتاب العتاق، كتاب البيوع، كتاب الشفعة، كتاب الرهن، كتاب اهلبة، كتاب 

لة، كتاب الشهادة، كتاب الدعوى، كتاب اإلقرار، كتاب الغصب، كتاب اجلناايت،  الوكا
كتاب الوصااي، كتاب الكفالة، كتاب احلوالة، كتاب املأذون، كتاب املكاتب، كتاب 

 السري، كتاب الصيد.
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK AvËvex in. AwaKvsk RvqMvq ¯̂xq gvhnv‡ei Bgvg Avey nvbxdv, 

Bgvg Avey BDmyd I Bgvg gynv¤§v` in. Gi BLwZjvd my¯úófv‡e eY©bv 

K‡i‡Qb| gv‡S g‡a¨ Bgvg kvwdC in. AwfgZ D‡jøL K‡i‡Qb Ges Lye 

Kg RvqMvq Bgvg gvwjK in. Gi AwfgZ D‡jøL K‡i‡Qb| `jxj cÖgvY Lye 

†ewk †ck K‡ibwb| AvQi Øviv `jxj G‡Kev‡i Kg †ck K‡i‡Qb350| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

                                                 
349

 شرح الزايدات )خمطوط( ١/ب . 
350

 شرح الزايدات )خمطوط( ١/ب-١٠/ب، ٧٤/أ-٨١/أ، ١٥٩/ب-١٦٦/أ . 

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#139 

GwU nvbvdx gvhnv‡ei cÖwm× Qq wKZve, hvwniæi wiIqvqv‡Zi Ab¨Zg 

wKZve Ôwhqv`v‡ZÕi kivn I e¨vL¨vMÖš’| Avi kivnwU msKjb K‡i‡Qb 

nvbvdx gvhnv‡ei Ab¨Zg GKRb Bgvg| GB wKZve m¤ú‡K© ejv n‡q‡Q: 

 ¨ÒGB wKZv‡ei g‡a "دقق فيه، وحقق، وأبدع ما اليوجد يف غريه من كتب الفقه."

gvmAvjvi ZvnKxK I m~² welq AbymÜvb Kiv n‡q‡Q Ges PgrKvi Ggb 

wKQz welqvw` i‡q‡Q hv wdK‡ni Ab¨ †Kv‡bv wKZv‡e cvIqv hv‡ebv351|Ó 

Gi Øviv wKZvewUi Bjgx g~j¨vqb I wdK‡n nvbvdx‡Z Gi ¸iæ‡Z¡i w`‡K 

Bw½Z enb K‡i| 

 

 ه ( رمحه هللا ٣٧٠شرح خمتصر الطحاوي للجصاص )ت 
56| wKZv‡ei bvg: kiû gyLZvmvwiZ Zvnvex| 

wjLK : Avey eKi Avj Rvm&mvm in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avngv`, wcZvi bvg Avjx, Dcbvg Avey 

eKi, Rvm&mvm bv‡g cÖwm×, ivq kn‡ii w`‡K wbmeZ K‡i ivhx ejv nq| 

Rb¥ wZwb 305 wnRix gyZvweK 917 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 

370 wnRix gyZvweK 980 L„óv‡ã evM`v‡` BwšÍKvj K‡ib| Zuvi hy‡M wdKn 

nvbvdxi †bZ…Z¡ Zvi Dci Awc©Z nq| Zuv‡K wePvicwZi c` MÖn‡Yi Rb¨ 

cÖ Í̄ve Ki‡j Zv MÖn‡Y wZwb A¯̂xKvi K‡ib| wZwb Bj‡g wdKn AvniY 

K‡ib Aveyj nvmvb KviLxi wbKU| Zuvi iwPZ cÖwm× MÖš’: AvnKvgyj 

KziAvb, kiû gyLZvmvwij KviLx, kiû gyLZvmvwiZ Zvnvex, Avj dzQ~j wdj 

Dm~j, kiûj RvwgDm mvMxi cÖf…wZ352| 

wKZve cwiwPwZ: 

wjLK Rvm&mvm in. wKZv‡ei f~wgKvq GB kivnwU wjLvi KviY I 

KwZcq wjLb c×wZ m¤ú‡K e‡jb: 

                                                 
351

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 36; كتائب أعالم األخيار للكفوي )خمطوط( ٣٤٦/ب 
352

 . Be‡b KzZjyeyMv, ZvRyZ ZvivwRg 1/96, `viæj Kvjg, `vwgkK| 
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لُّه و أعظمه عمَل شرح ملختصر أيب جعفر الطحاوي  "سألىن بعض إخواين ممن أجر
رمحه هللا، فرأيت إجابته إىل ذلك، ورجوت فيه القربة إىل هللا تعاىل، إذ كان هذا الكتاب 

ئق يشتمل على عامة مسائل اخلالف وكثري من الفروع اليت إذا فهم القارئ معانيه وحقا
عللها وكيفية بنائها على أصوهلا انفتح له به من طريق القياس واالجتهاد، وما يعظم نفعه، 
ويسهل به فهم عامة مسائل الكتب األصول حملمد بن احلسن رمحه هللا، ألين ال أذكر 
مسألة تتشعب منها مسائل من الفروع إال نبَّهت على طرقها و وجوهها مع ذكر شئ من 

ا الكتاب جامعًا لعلم األصول والفروع معاً، وليعِم نفعه و تكثر فائدته، نظائرها، ليكون هذ
 وأحترى يف مجيع ذلك االختصار واإلجياز."

ÒAvgvi KwZcq eÜzei Bgvg Avey RvÔdi Zvnvex in. iwPZ 

ÔgyLZvmvivZz ZvnvexÕi GKwU kivn wjLvi Rb¨ Avgvi wbKU `iLv¯Í 

K‡i‡Qb| Avwg gnvb Avjøvni ˆbKU¨ jv‡fi D‡Ï‡k¨ Zv‡`i Wv‡K mvov 

w`‡qwQ| †Kbbv wKZvewU Ggb eû BLwZjvdx gvmvBj Ges A‡bK dziƒC 

gvmvB‡j ficyi, cvVK hvi ggv©_©, Bjø‡Zi nvKxKZ, MVb cÖYvjx m¤ú‡K© 

AeMZ jvf Ki‡j wKqvm I BRwZnv‡`i `iRv Ly‡j hv‡e Ges AviI 

wewfbœfv‡e DcK…Z n‡e| cvkvcvwk Gi Øviv Bgvg gynv¤§v` in. iwPZ 

Dm~‡ji wKZvevw`i gvmvBjI eyS‡Z mnR n‡e| †Kbbv Avwg hLbB Ggb 

†Kv‡bv gvmAvjv D‡jøL K‡iwQ hvi †_‡K AviI A‡bK kvLvMZ gvmAvjv 

AvnwiZ nq, †mLv‡bB Avwg KwZcq „̀óvšÍmn gvmAvjv AvniY c×wZi 

w`‡KI Bw½Z K‡iwQ| hv‡Z wKZvewU GKB mv‡_ أصول I فروع Dfq 

cÖKv‡ii Bj‡gi Rb¨ bxwZMf© nq Ges e¨vcK I cÖPzi dvq`vRbK nq| 

Z‡e Gme e¨vcv‡i Avwg mswÿßZvi cÖwZ jÿ¨ †i‡LwQ353|Ó 

wjLK Rvm&mvm in. KLbI KLbI ÔgyLZvmviæZ ZvnvexÕi BeviZ ûeû 

Zz‡j a‡i‡Qb, Avevi KLbI KLbI dvq`vRbKfv‡e mswÿßI K‡i‡Qb| 

AwaKvsk mgq gZ‡bi BeviZ‡K ïiæ K‡i‡Qb قال أبو جعفر" Øviv, 

                                                 
353

  شرح خمتضر الطحاوي )خمطوط( ١/١ ب . 
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†hgwbfv‡e KLbI KLbI kivn ïiæ K‡i‡Qb قال أمحد wKsev قال أبو بكر ev 

GRvZxq Ab¨ †Kv‡bv kã Øviv354| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK Rvm&mvm in. KziAvb, mybœvn, mvnvev I Zv‡eCb‡`i Dw³, BRgv 

I wKqvm Øviv `jxj †ck K‡i‡Qb| nvbvdx gvhnv‡ei BgvgMY Z_v Bgvg 

Avey nvbxdv I mv‡nevB‡bi BLwZjvd my¯úófv‡e eY©bv K‡i‡Qb| AwaKvsk 

mgq Bgvg Avey nvbxdvi Dw³i ¯̂c‡ÿ we Í̄vwiZfv‡e `jxj †ck K‡i‡Qb, 

KLbI KLbI Ab¨‡`iI wKQz `jxj †ck K‡i‡Qb| hv Zuvi wbKU cÖvavb¨ 

Awfg‡Zi cÖwZ Bw½Z enb K‡i| nvbvdx gvhnv‡ei BgvgMY e¨ZxZ Ab¨ 

gvhnv‡ei Bgvg‡`i gZvgZ I `jxj cÖ‡kœi AvKv‡i eY©bv K‡i‡Qb, 

cvkvcvwk Bjgx hyw³ Z‡K©i gva¨‡g G¸‡jvi DËiI cÖ`vb K‡i‡Qb| Ab¨ 

gvhnv‡ei Bgvg‡`i AwfgZ D‡jø‡Li †ÿ‡Î AwaKvsk mgq Zvu‡`i bvg 

my¯úófv‡e D‡jøL K‡ibwb355| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

nvbvdx gvhnv‡e Bgvg ÔZvnvexÕ I Bgvg ÔRvm&mvmÕ in. Gi Bjgx 

gh©v`v Ges Zuv‡`i cÖwYZ wKZve mevi wbKU MÖnY‡hvM¨ nIqvi welqwU 

KviI wbKU †Mvcb bq356| 

Ôkiû gyLZvmvwiZ& ZvnvexÕ wKZvewU‡Z BgvgØ‡qi M‡elYvi ù~iY 

N‡U‡Q| A_©vr GK Bgvg Av‡iK Bgv‡gi gZ‡bi kivn K‡i‡Qb| GB 

welqwU wKZvewU‡K nvbvdx gvhnv‡ei Ab¨vb¨ wKZv‡ei g‡a¨ GK gh©`vc~Y© 

Ae¯’v‡b wb‡q wM‡q‡Q| Avi `yB Bgv‡gi wPšÍv M‡elYvi mgš^q wKZvewU 

wbf©i‡hvM¨ I Av¯’vkxj nIqvi Rb¨ h‡_ó| nvbvdx gvhnv‡ei 

gyZvAvLwLixb‡`i g‡a¨ †KD †KD Bgvg Rvm&mv‡mi Ôkiû gyLZvmvwiZ& 

ZvnvexÕi cÖksmvq e‡jb:  

  "أنه أهم شروح خمتصر الطحاوي، لكونه غاية يف اإلتقان دراية و رواية.

                                                 
354

 حتقيق اجلزء الثاين من الكتاب ليحيي بكداش ص/٧٨، حتقيق اجلزء الثالث حملمد عبيد هللا خان ص/٤٥ . 
355

 حتقيق اجلزء الثاين من الكتاب ليحيي بكداش ص/٧٦-٧٨، حتقيق اجلزء الثالث حملمد عبيد هللا خان ص/٤٥ . 
356

 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 1/222-224, 271-277; ZvRyZ ZvivwRg c„. 96, 100-102; 

Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 28, 31-34| 
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ÒGwU gyLZvmviæZ Zvnvexi mKj kiv‡ni g‡a¨ me©vwaK ¸iæZ¡c~Y© 

kivn| †Kbbv GwU wiIqvqvZ I w`ivqv‡Zi e¨vcv‡i P~ovšÍ ch©v‡qi c~Y©v½ 

GKwU wKZve357|Ó 

Avjøvgv ÔBZKvbxÕ358 in. Bgvg Rvm&mv‡mi Ôkiû gyLZvmvwiZ& ZvnvexÕi 

cÖksmvq e‡jb: 

"مل ُيصنَّف مثله قط إىل يومنا هذا، فليس اخلرب كاملعاينة، ولن ُيصنَّف مثله إىل يوم 
  القيامة. 

ÒG ai‡bi wKZve AZx‡Z KLbI wjLv nqwb Ges fwel¨‡ZI Avi 

KLbI wjLv n‡e bv, msev` †`Lvi gZ bq359|Ó 

¯§Z©e¨ †h, hw`I Zuvi cÖksmvq AwZiwÄZ n‡q †M‡Q, Z‡e Gi Øviv 

wKZv‡ei gh©v`vi cÖwZ Bw½Z enb K‡i| 

wKZvewU 8 L‡Ê 1431 wn. 2010 C. دار البشائر اإلسالمية، دار السراج 

†_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 360ه ( رمحه هللا خمطوط ٥٣٥شرح خمتصر الطحاوي لإلسبيجايب )ت 
57| wKZv‡ei bvg: kiû gyLZvmvwiZ Zvnvex| 

wjLK : kvqLyj Bmjvg Avjx Avj BmweRvex in.|  

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

                                                 
357

 . Avj nvex wjj KvIQvix c„. 17| 

358
هو أبو حنيفة أمري كاتب بن أمري عمر بن أمري غازي، الفارايب، اإلتقاين، قوام الدين، كان رأساً يف مذهب أيب  . 

ه ، من  ٨٥٧ًا يف اللغة، جامعًا لفنون، درس مبشهد أي حنيفة ببغداد، ودخل دمشق، وتوىف مبصر سنة حنيفة، ابرع
أتليفه : التبيني )شرح منتخب احلسامي(، الشامل )شرح أصول البزدوي( كالمها يف أصول الفقه، وغاية البيان )شرح 

٢٢٣-٢/٢٢١الطبقات السنية للتميمي  ،١٢٥، ١٢٤زاده ص/اهلداية( يف الفقه. انظر: طبقات الفقهاء لكربى   
359

سطر اإلتقاين رمحه هللا هذا الكالم يف آخر إحدى نسخ هذا الكتاب، عند ماكتب عشرين ورقة األخرية منها  . 
ه ، ونقله منها بعض من اطلع عليها من الباحثني. انظر: اإلمام أمحد بن علي الرازي اجلصاص ٧٤٨بيده سنة 

، حتقيق اجلزء الثالث منه حملمد عبيد هللا ٨٢ص/ الثاين من الكتاب ليحيي بكداش، حتقيق اجلزء ٦٠للنشمي ص/
. ٤٦خان ص/  

360
 خمطوطات جامعة امللك سعود ابلرايض: ٦/١١٢٨ ف، ٣٨٣ لوحة. . 
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bvg I esk cwiwPwZ: Avjx Be‡b gynv¤§v` Be‡b BmgvCj Be‡b Avjx 

Be‡b Avngv` Be‡b gynv¤§v` Be‡b BmnvK Avj BmweRvex, Avm 

mvgviKv›`x, kvqLyj Bmjvg Dcvwa‡Z cÖwm× wQ‡jb| wn`vqvi gymvwbœd Zuvi 

†_‡K wdKn kv ¿̄ AR©b K‡ib| ZrKvjxb hy‡M gvIqvivDb bvn‡i Zuvi b¨vq 

gvhnve wndvhZKvix Avi †KD wQjbv| Rb¥: wZwb 7 Rygv`vj Ejv †mvgevi 

454 wnRix gyZvweK 1062 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 23 whjK` 

†mvgevi 535 wnRix gyZvweK 1141 L„óv‡ã mvgviKv‡›` BwšÍKvj K‡ib361| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU gyLZvmviæZ Zvnvexi ga¨g ch©v‡qi GKwU kivn| wjLK BmweRvex 

in. GB wKZv‡ei g‡a¨ Ggb KwZcq gvmvBj mwbœe× K‡i‡Qb †hme 

gvmvBj nvbvdx gvhnv‡ei c~e©eZx© KwZcq Djvgv‡q wKivg wjwce× 

K‡i‡Qb| †hgb wZwb wKZv‡ei cwiwk‡ó wjLb c×wZi w`‡K Bw½Z K‡i 

e‡jb: 

رمحه هللا نشر هذه املسائل، وكان يف  362ام أبو احلسن علي بن بكر"كان الشيخ اإلم
نشرها و ذكرها سابقاً، إمام كل عصر وقوام كل دهر، إال أنه مل جيعلها يف مصنف، ومل 

 363جيمعها يف مؤلف، وبعده الشيخ الفقيه احلافظ أبو نصر أمحد بن منصور الطربي
على غاية من التطويل، وهو يف ذلك مفيد،  املتوطن بسمرقند أكرمه هللا يف الدارين مجيعاً،

ويف مجعها جميد، إال أن املريض املبتدي الْيكنه إحكامها والناسي يتعذر عليه إبرامها، 
فهذبت هذا منه، ووضعته على وسط احلال.... وكنت فيما سلف هِذبته على غاية من 

لك أن أزيد يف اإلجياز يف كتب العبادات والبسط يف كتب املعامالت....فرأيت بعد ذ
                                                 
361

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 42; ZvRyZ ZvivwRg 2/22, 23; wgdZvûm mvÔAv`vn 2/144; 

Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 1/370| 

362
هو أبواحلسن، على بن بكر، أحد فقهاء املذهب احلنفي، ذكره القرشي يف اجلواهر املضية ٥٤٧/٢، انقاًل ما  . 

قاله عنه اإلسبيجايب رمحه هللا يف آخر هذا الشرح، دون إشارة إىل سنة وفاته أو مؤلفاته أو شئ من حياته، إال أننا 
تقدم عليه و من كبار األئمة الفقهاء.نعلم من ذكر اإلسبيجايب له إبجالل و إكبار أنه م  

363
هو أبو نصر، أمحد بن منصور الطربي، أو املظفري، املستوطن بسمرقند، احلافظ، الفقيه، هذا ما ذكره عنه  . 

و القاري يف األمثار اجلنية )خمطوط(  ١١٢، ٢/١١١أصحاب كتب طبقات احلنفية، كالتميمي يف الطبقات السنية 
ب اإلشارة إىل ذكر اإلسبيجايب له آخر هذا الشرح، دون بيان سنة وفاته أو شئ من ب، وغريمها، إىل جان/٥٤

 حياته، إال أن ذكر اإلسبيجايب له يدل على أنه متقدم عليه وعامل جميد.
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الشرح وأابلغ يف النصح، ففعلت ذلك... وضممت إىل كتاب العبادات مسائل الفتاوى 
والعيون، وحذفت من كتب املعامالت ما اليشاكل مسألة الكتاب وال جيانس فصل 
اخلطاب، ُث أبدلت ما حذفت أصوال موضحة وفصال مفسرة، وجعلتها على انواع 

ها وعلى املتفهمني حفظها، ورتبتها على مصنف وأقسام، ليسهل على املدرسني ذكر 
 الطحاوى رمحه هللا اخل."

Òme©cÖ_g GB gvmvBj¸‡jv hy‡Mi Bgvg I AwffveK kv‡qL Aveyj 

nvmvb, Avjx Be‡b eKi in. wjwce× K‡ib| Z‡e wZwb Gme gvmvBj‡K 

wKZve ev MÖš’ AvKv‡i cÖKvk K‡ibwb| cieZx©‡Z mvgviKv‡›`i Awaevmx 

Avey bmi Avngv` Be‡b gvbm~i AvZ-Zvevix Gme gvmvBj‡K AviI 

we Í̄vwiZfv‡e GKÎ I wjwce× K‡ib| hv A‡bK DcKvix wQj Ges Zuvi 

cÖYqbI †ek my›`i wQj| wKš‘ cÖv_wgK `ye©j I ¯̂í‡gavex wkÿv_©x‡`i Rb¨ 

Zv †_‡K DcK…Z nIqv †ek Kómva¨ wQj, weavq Avwg G‡K ga¨g AvK…wZi 

K‡i wjwce× K‡iwQ| Avwg cÖ_‡g Bev`v‡Zi Aa¨vq‡K mswÿß Ges 

gyÔAvgvjv‡Zi Aa¨vq‡K wek` AvKv‡i wjwce× K‡iwQ, cieZx©‡Z Avevi 

wKQzUv e¨vL¨v Kivi msKí Kwi| GB Rb¨ Bev`v‡Zi Aa¨v‡q AviI wKQz 

†gŠwjK I dZIqvi gvmAvjv mshy³ K‡iwQ Ges gyÔAvgvjv‡Zi †h mKj 

gvmAvjv GB wKZv‡ei mv‡_ AmvgÄm¨c~Y© †m¸‡jv‡K ev` w`‡qwQ| Gi 

cwie‡Z© wKQz my¯úó Dm~j wb‡q G‡mwQ| G¸‡jv‡K K‡qK cÖKv‡i wef³ 

K‡iwQ| hv‡Z K‡i wkÿK‡`i Rb¨ G¸‡jvi Dc ’̄vcb Ges QvÎ‡`i Rb¨ Zv 

eyS‡Z mnR n‡q hvq| Avwg wKZvewU gyLZvmviæZ Zvnvexi Avw½‡K web¨ Í̄ 

K‡iwQ364|Ó 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK BmweRvex in. AwaKvsk RvqMvq `jxj cÖgvYmn nvbvdx 

gvhnv‡ei Bgvg PZzóq Z_v Bgvg Avey nvbxdv, Bgvg Avey BDmyd, Bgvg 

gynv¤§v` I Bgvg hydvi in. Gi BLwZjvd D‡jøL K‡i‡Qb| KLbI KLbI 

Bgvg kvwdC in. Gi AwfgZI D‡jøL K‡i‡Qb365| 

                                                 
364

 شرح خمتصر الطحاوي )خمطوط( ٣٨٢/أ،٣٨٣/أ . 
365

 شرح خمتصر الطحاوى )خمطوط( ٢/أ-٦/ب، ١٣٧/ب-١٣٩/ب، ٢٤٩/ب-٢٥١/أ . 
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nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU nvbvdx gvhnv‡ei gnv g~j¨evb GKwU gZ‡bi wKZv‡ei kivn| 

wjLK BmweRvex in. nvbvdx gvhnv‡ei c~e©eZx© dKxn‡`i Ab¨Zg GKRb 

dKxn| Zuvi m¤ú‡K© ewY©Z Av‡Q: 

"كان من املتبحرين يف الفقه.... وصار املرجع إليه يف الوقائع، و انتظمت له األمور 
  الدينية"

ÒwZwb wQ‡jb wdKn kv‡ ¿̄ Mfxi Áv‡bi AwaKvix, dZIqv I wbZ¨ 

bZzb msNwUZ mgm¨vi mgvavbKvix, A‡bK `xbx welq Zuvi Øviv mymsMwVZ 

n‡q‡Q366|  

hvivB gyLZvmviæZ Zvnvex cÖm‡½ Av‡jvPbv K‡i‡Qb, ZvivB e‡j‡Qb: 

 ÒBmweRvexI gyLZvmviæZ& Zvnvexi "االسبيجايب أحد شراح خمتصر الطحاوى"

GKRb e¨vL¨vKvi367|Ó Gai‡bi Dw³ wKZvewUi ¸iæZ¡c~Y© nIqvi w`‡K 

Bw½Z enb K‡i| 

 

 ه ( رمحه هللا ٩٣٥شرح خمتصر الوقاية للربجندي )ت بعد 
58| wKZv‡ei bvg : kiû gyLZvmvwij †eKvqv| 

wjLK: Avãyj Avjx Avj weiRv›`x in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avãyj Avjx, wcZvi bvg gynv¤§v`, `v`vi bvg 

†nvmvBb, wbmeZx bvg weiRv›`x| wZwb dzKvnv‡q nvbvwdqv‡`i g‡a¨ 

†RvwZwe©`¨vq cvi`k©x wQ‡jb| ZzwK© Í̄v‡bi ÔweiRv›`vnÕ bvgK ’̄v‡bi w`‡K 

wbmeZ K‡i weiRv›`x ejv nq| g„Zz¨: wZwb 935 wnRixi c‡i gyZvweK 

1528 L„óv‡ãi c‡i BwšÍKvj K‡ib368| 

wKZve cwiwPwZ: 

                                                 
366

 . Avj RvIqvwniæi gywhq¨vn 1/335, ZvRyZ ZvivwRg c„. 126, Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 

٢/١١١ الطبقات السنية للتميمي ,42  

367
 . cÖv¸³| 

368
 . Avj AvÔjvg 4/30; nvw`qvZzj Av‡idxb 1/586| 

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#146 

GwU DevB`yjøvn gvne~ex in. iwPZ ÔAvb byKvqv gyLZvmviæj †eKvqvÕi 

Av‡iKwU kivn| wKZve m¤ú‡K© wjLK wKZv‡ei gyKvÏvgvq wj‡Lb:  

األستار، ويفصل  369"شرحًا ينشر مطوايت األسرار، ويكشف عن وجوه اخلرائد
جممالته، ويوضح معاقده، ويبني مكنوانته.... وأسند هلا إىل الكتب املنقولة عنها، ليعول 

  عليه فقهاء األانم."

ÒGwU Ggb GKwU kivn hv †Mvcb inm¨‡K cÖKvk K‡i w`‡e, myß 

gg©v_©‡K Ly‡j w`‡e, mswÿßZv‡K e¨vL¨v K‡i w`‡e, RwUjZv‡K ¯úó K‡i 

w`‡e, jyKv‡bv wRwbm‡K eY©bv K‡i w`‡e| wjLK e‡jb, Avwg gvmAvjv¸‡jv 

†hme wKZve †_‡K AvniY K‡iwQ, †mme wKZv‡ei D×…wZ †ck K‡iwQ, †hb 

dzKvnv‡q wKivg cÖ‡qvR‡bi mgq †mw`‡K iæRy ev cÖZ¨veZ©b Ki‡Z 

cv‡ib370|Ó 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd D‡jøL K‡i‡Qb, 

`yj©efv‡e Bgvg kvwdC in. Gi AwfgZI G‡b‡Qb| gv‡S g‡a¨ `jxj †ck 

K‡i‡Qb| D‡jøL¨ †h, gvmAvjvi BjøvZ‡K KLbI KLbI cÖgvY wn‡m‡eI 

†ck K‡i‡Qb371| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei ¸iæZ¡ Gi g‡a¨B wbwnZ †h, GwU nvbvdx gvhnv‡ei 

DcKvix I Av¯’vkxj GKwU gZ‡bi wKZv‡ei kivn| Avi c~‡e©B 

Av‡jvKcvZ Kiv n‡q‡Q †h, Gi gZbwU AZ¨šÍ mswÿß hv kivn I e¨vL¨v 

we‡køl‡Yi w`‡K gyLv‡cÿx| Avi GB kivnwU msKjb K‡i Avjøvgv weiRv›`x 

in. gnvb HwZnvwmK `vwqZ¡wU cvjb K‡i‡Qb| 

 

                                                 
369

اخلرائد: مجع خريدة، من خررَد خيَرد، واخلريد، واخلريدة، واخلرود، تطلق يف أصل معناها: على بكر مل متس،  . 
وهي كثرية احلياء، الطويلة السكوت، اخلافضة الصوت املتسرتة. واملراد هبا ههنا: املعاىن اخلفية اليت َتفي على كثري 

 من الناس. انظر: القاموس احمليط للفريوز آابدي )خرد( )إبضافة وتصرف يسري(.
370

 . kiû gyLZvmvwij †eKvqv 1/3| 

371
 . cÖv¸³ 1/12-17, 2/54-57, 3/88-91| 
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 ه ( رمحه هللا ٨٥١تصر الوقاية للرومي )كان حيا سنة شرح النقاية خم
59| wKZv‡ei bvg : kiûb byKvqv gyLZvmviæj †eKvqv| 

wjLK: gvng~` Be‡b Bwjqvm Avi iƒgx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gvng~`, wcZvi bvg Bwjqvm| wbmewZ bvg 

iƒgx| wZwb GKRb nvbvdx Av‡jg I dKxn wQ‡jb| Zuvi iwPZ wKZve †mªd 

Ôkiûb byKvqv gyLZvmviæj †eKvqvÕ| Rxebx MÖ‡š’ Zuvi m¤ú‡K© Gi †P‡q 

†ewk Avi wKQz cvIqv hvq bv372| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU DevB`yjøvn gvne~ex in. Gi ÔAvb byKvqv gyLZvmviæj †eKvqvÕ Gi 

GKwU mswÿß kivn| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei BgvgMY Ges Bgvg kvwdC I Bgvg 

gvwjK in. Gi BLwZjvd D‡jøL K‡i‡Qb| `yj©efv‡e Ab¨vb¨‡`i AwfgZI 

G‡b‡Qb| AwaKvsk RvqMvq wZwb `jxj cÖgvY D‡jøL K‡ibwb, Z‡e gv‡S 

g‡a¨ D‡jøL K‡i‡Qb373| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

nvRx Ljxdv GB wKZve m¤ú‡K© e‡j‡Qb: "شرح مفيد" ÒGwU GKwU 

DcKvix kivn374|Ó Gi Øviv wKZvewUi ¸iæZ¡ Aby‡gq nq| 

 

 ه ( رمحه هللا ٧٤٧شرح الوقاية للمحبويب )ت 
60| wKZv‡ei bvg: ki‡n †eKvqv| 

wjLK : DevB ỳjøvn Avj gvne~ex in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` النقاية خمتصر الوقاية لعبيد هللا احملبويب

                                                 
372

 . Kvkdzh hyb~b 2/1971, gyÔRvgyj gyAvwjødxb 3/800| 

373
 . kiûb byKvqv 1/12-34, 503-514, 2/386-390| 

374
 . Kvkdzh hyb~b 2/1971| 
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wKZve cwiwPwZ: 

GwU wdK‡n nvbvdxi me©vwaK DcKvix MÖš’mg~‡ni Ab¨Zg GKwU 

wKZve| Ges Ô†eKvqvZzi wiIqvqvn wd gvmvBwjj wn`vqvÕi kivn| wjLK 

G‡Z Zuvi `v`vi Ô†eKvqvZzi wiIqvqvn wd gvmvBwjj wn`vqvÕ bvgK gZ‡bi 

wKZv‡ei `y‡e©va¨ welq¸‡jvi mnR mgvavb †ck K‡i‡Qb| †h wKZvewU Zuvi 

`v`v gvng~` Avj gvne~ex Zuvi wdK‡ni †gŠwjK gvmAvjv gyL¯Í Kivi Rb¨ 

wj‡L‡Qb375| wjLK DevB`yjøvn gvne~ex in. wKZvewU msKj‡bi †ÿ‡Î 

ga¨g cš’v Aej¤b̂ K‡i‡Qb| GZ mswÿß K‡ibwb †h, eyS‡Z mgm¨v nq 

Ges GZ wek` e¨vL¨v K‡ibwb †h, weiw³ G‡m hvq| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd my¯úófv‡e D‡jøL 

K‡i‡Qb Ges †Kv_vI †Kv_vI Bgvg kvwdC I Bgvg gvwjK in. Gi 

AwfgZI D‡jøL K‡i‡Qb| Bgvg kvwdC I Bgvg gvwjK in. Gi `jxj 

KLbI D‡jøL K‡i‡Qb KLbI D‡jøL K‡ibwb; wKš‘ nvbvdx gvhnve‡K me©`v 

`jxj Øviv cÖavb¨ w`‡q‡Qb| KLbI KLbI wecÿxq‡`i `jx‡ji mswÿß 

RIqveI w`‡q‡Qb376| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU Ô†eKvqvZzi wiIqvqvn wd gvmvBwjj wn`vqvÕi me©vwaK cÖwm× GKwU 

kivn I e¨vL¨vMÖš’| Avi Ô†eKvqvZzi wiIqvqvnÕ wKZvewU nvbvdx gvhnv‡ei 

GKwU Ab¨Zg gZ‡bi wKZve, hvi Dci Djvgv‡q gyZvAvLwLixb‡`i Av ’̄v 

I wbf©iZv i‡q‡Q| nvRx Ljxdv in. e‡jb:  هذا الشرح ال حيتاج من شهرته إىل"
 ÒwKZvewU GZB cÖwm× †h, Gi cwiPq †`Iqvi †Kv‡bv cÖ‡qvRb التعريف"

†bB377|Ó GB kiv‡ni wjLK gZ‡bi wjL‡Ki bvwZ| Avi gZbwUI 

wj‡L‡Qb bvwZi R‡b¨B| Ôki‡n †eKvqvÕ wKZvewU cÖvPxbKvj †_‡K GB 

ch©šÍ nvbvdx Av‡jg‡`i gv‡S e¨vcK cwiwPZ jvf K‡i Av‡Q| A‡b‡KB 

Gi nvwkqv I wUKvMÖš’ msKjb K‡i‡Qb378| evsjv‡`k, fviZ, cvwK Í̄vb I 

                                                 
375

 . ki‡n weKvqv 1/49, 50| 

376
 . cÖv¸³ 1/52-103, 114-119, 201-206| 

377
 . Kvkdzh hyb~b 2/2021| 

378
 . Kvkdzh hyb~b 2/2021-2023; gyKvÏvgZz Dg`vwZi wiqvqvn c„. 22-29| 
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AvdMvwb Í̄vbmn A‡bK gv`ivmv-BDwbfvwm©wUi wkÿv wm‡jev‡m ÔAvj 

wn`vqvÕi c‡iB Gi ’̄vb| Gi ØvivB wKZvewUi Bjgx g~j¨vqb I ¸iæZ¡ 

Abyaveb nq| 

 

 379ه ( رمحه هللا خمطوط ٤٥٨شرح الوقاية البن َمَلك )ت 

61| wKZv‡ei bvg : kiûj †eKvqv| 

wjLK: gynv¤§v` Be‡b Avãyj jZxd cÖwm× Be‡b gvjvK in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v`, wcZvi bvg Avãyj jZxd, `v`vi 

bvg Avãyj Avhxh, ci`v`vi bvg wdwikZv, wbmeZx bvg wKigvbx, ci`v`vi 

w`‡K wbmeZ K‡i Be‡b gvjvK ejv nq| Zuvi wcZv Avãyj jZxdI dKxn 

wQ‡jb Ges wZwb wb‡RI nvbvdx gvhnv‡ei weÁ GKRb dKxn| g„Zz¨: wZwb 

854 wnRix gyZvweK 1450 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib| Zuvi iwPZ wKZve: 

iIhvZzj gyËvKxb, kiû wgkKvwZj gvmvexn, kiûj †eKvqv380| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU gvng~` gvne~ex in. Gi Ô†eKvqvZzi wiIqvqvn wd gvmvBwjj 

wn`vqvnÕGi GKwU mswÿß kivn| g~jZ GB wKZvewU gynv¤§v` in. Ges Zuvi 

wcZv Avãyj jZxd in. `yR‡bi msKwjZ| wKZv‡ei gyKvÏvgvq D‡jøL 

i‡q‡Q †h, gynv¤§v` in. e‡jb, Avgvi wcZv Avãyj jZxd Ô†eKvqvZzi 

wiIqvqvnÕGi GKwU kivn wj‡L‡Qb, wKš‘ GwU Avgvi wcZvi BwšÍKv‡ji ci 

Pzwi n‡q hvq| cieZ©x‡Z Avgvi Kv‡Q wcZvi †h Lmov wQj Zv †_‡K Avwg 

Avevi msKjb Kiv ïiæ Kwi Ges gv‡S g‡a¨ wKQz welq ms‡hvRb Kwi381| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

                                                 
379

 خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض: ٣٦١١ ف، ١٨١ لوحة . 
380

 . Kvkdzh hyb~b 2/2020| 

381
 شرح الوقاية )خمطوط( ١/ب . 
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wjLK G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei BgvgMY Ges Bgvg kvwdC in. Gi 

BLwZjvd D‡jøL K‡i‡Qb| gv‡S g‡a¨ Bgvg gvwjK in. Gi AwfgZI 

D‡jøL K‡i‡Qb| mswÿß AvKv‡i `jxj cÖgvYI eY©bv K‡i‡Qb382| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZvewUi ¸iæZ¡ G K_vi g‡a¨B wbwnZ †h, GwU gyZvAvLwLixbMY 

†hme gZ‡bi wKZv‡ei Dci Av ’̄vkxj Ggb GKwU gZ‡bi wKZv‡ei kivn| 

cvkvcvwk G‡Z dzKvnv‡q wKiv‡gi ivq I AwfgZ `jxj cÖgvYmn ewY©Z 

n‡q‡Q| GQvov wKZvewU nvbvdx gvhnv‡ei `yÔRb weÁ dKxn msKjb 

K‡i‡Qb| GKvi‡YB Gi cÖksmvq †KD †KD e‡j‡Qb:  شرح لطيف، جامع"
 ÒGwU GKwU PgrKvi kivn, my¯úó ملهمات املسائل وموضحات الدالئل"

cÖgvYvw`mn ¸iæZ¡c~Y© gvmvBj‡K mwbœe× K‡i‡Q383|Ó 

 

 ه ( رمحه هللا ٧٨٦العناية يف شرح اهلداية للبابَريت )ت 
62| Avj Bbvqv| 

wjLK : AvKgvjyÏxb gynv¤§v` Be‡b gvng~` eveviZx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v`, wcZvi bvg gynv¤§v`, `v`vi bvg 

gvng~`, Dcvwa AvKgvjyÏxb, Dcbvg Avey Avãyjøvn, wbmewZ bvg iƒgx, 

eveviZx| wZwb wdK‡n nvbvwdi GKRb weÁ dKxn I Avjøvgv wQ‡jb, Bj‡g 

Av`‡e AwfÁ wQ‡jb| cÖ_‡g nvj‡e Gici wgk‡i emevm K‡ib| Rb¥: 

wZwb 714 wnRix gyZvweK 1314 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 19 

igvhvb ïµevi 786 wnRix gyZvweK 1384 L„óv‡ã Kvq‡iv‡Z BwšÍKvj 

K‡ib384|  

wKZve cwiwPwZ: 

GwU nvbvdx gvhnv‡ei Ab¨Zg wdK‡ni wKZve Avjøvgv gviMxbvbx in. 

iwPZ ÔAvj wn`vqvÕi kivn I e¨vL¨vMÖš’| [dvZûj Kv`x‡ii nvwkqvq Qvcv‡bv 

                                                 
382

 شر ح الوقاية )خمطوط( ٢/ب-٩/أ، ٩٣/أ-٩٧/ب، ١٥٦/أ-١٥٨/ب . 
383

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 107, كتائب أعالم األخيار للكفوي )خمطوط( ٥٢٥/ب 
384

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 195; Avb byR~gyh hvwnivn 11/302, ZvRyZ ZvivwRg 2/86| 
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n‡q‡Q] wjLK G‡Z wn`vqvi kivn ÔAvb wbnvqvÕ385 Ges wn`vqvi kvwãK 

e¨vL¨v I ZvnKx‡Ki cÖ‡qvR‡b Ab¨vb¨ kivn‡K GKwÎZ K‡i‡Qb| wKZvewU 

gvwR©Z I cwikxj‡b cÖvYvšÍKi cÖ‡Póv K‡i‡Qb| †Kv‡bv †Kv‡bv ’̄v‡b Ggb 

cÖm½I wb‡q G‡m‡Qb, hv Ab¨vb¨ kiv‡n cvIqv hv‡ebv| †hgb wZwb 

wKZv‡ei gyKvÏvgvq wj‡Lb:386 

نَّ كرتَ  َوائرهر َعَلى ُمُتونر فَإر رَايَةر َواْنطر ْحترَوائرهر َعَلى ُأُصولر الدِر اَب اهلْرَدايَةر لرَمئرنَّةر اهلْرَدايَةر، الر
جَيازر  الرِرَوايَةر، ، َوَخَلْت نَ ُقوُد َمَعانريهر َعْن زَْيفر اإْلر ْسَهابر ْن ُخْبثر اإْلر هر مر ُن أَْلَفاظر َخَلَصْت َمَعادر

ْطنَ  لر ُعُذوبَ ُتُه، َويفر َوهَبَْرجر اإْلر ْت يفر اْلَمَفاصر يٍز، متََشَّ ْن َمْعىًن َوجر ًبا مر ْبرريزر ُمرَكَّ ، َفرَبََز بُ ُروَز اإْلر ابر
َا، َواْسَترتََ  هنر ُرُه يفر َمَعادر َيْت َجَواهر َا َخفر تُُه، َوَمَع َذلرَك فَ ُرمبَّ دَّ ُتُه، َويفر اْلُعُقولر حر ْت اأْلَْفَكارر ررق َّ

نرَها. َلطَائرُفهُ   يفر َمَكامر
ُع اأْلَْصلر َواْلَفْرعر ُمَقرِرُر َمَباينر َأْحَكامر  َماُم َواْلَقْرُم اهْلَُماُم، َجامر ْيُخ اإْلر ى الشَّ فَلرَذلرَك َتَصدَّ

ْغَناقريُّ َسَقى اَّللَُّ ثَ َراُه َوَجَعَل اجْلَنََّة َمثْ َواُه؛ إلرر  ينر السِر لَّةر َوالدِر ، ُحَساُم اْلمر ْرعر بْ َرازر َذلرَك الشَّ
ْنُه بَ َيااًن َشافرًيا، َوَْسَّاُه النِر  َ َما َأْشَكَل مر ا ُهَنالرَك، َفَشَرَحُه َشْرًحا َوافرًيا َوَبنيَّ رير َعمَّ ْنقر َهاَيَة َوالت َّ

، َلكرْن  ، َواْشترَمالرهر َعَلى َما ُهَو اْلَغايَُة يفر التَّْدقريقر يقر َايَةر التَّْحقر هر يفر هنر َوَقَع فريهر بَ ْعُض لرُوُقوعر
ْرسر  َْجلرهر اْلكرَتاُب، َوَلكرْن يَ ْعُسُر اْسترْحَضارُُه َوْقَت إْلَقاءر الدَّ َْيُث َأْن يُ ْهَجَر ألر إْطَناٍب، اَل حبر

َرُه َعَلى َما حَيَْتاُج إلَْيهر َحلُّ  ْنَد اْلُمَذاَكَرةر َأْن َأْخَتصر ، وََكانُوا يَ ْقرَترُحوَن عر بر أَْلَفاظر َعَلى الطُّالَّ
هر َوَمَعانريهر. لَّةر َعَلى تَ ْقرريرر َأْحَكامر  اهلْرَدايَةر َوبَ َياُن َمَبانريهر، َوحَيُْصُل برهر َتْطبريُق اأْلَدر

ْن اأْلَْعَوامر َمْثىَن َوُثاَلَث َوُراَبَع، وََكاَن  ْمترَناعر َوُأَسوِرفُ ُهْم مر وَُكْنت َأْمَتنرُع َعْن َذلرَك َغايََة االر
َهاجر َحىتَّ َأْصَبُحوا اْمترنَ  ن ْ يُدُهْم ُهَياًما، فَ َلْم نَ َزْل َعَلى َهَذا اْلمر ي يُفر ي يَزريُدُهْم َغَراًما َوَتْسوريفر اعر

، َوَتَضرَّْعت  رير ، فَاْسَتَخْرت اَّللََّ تَ َعاىَل َوَأْقَدْمت َعَلى َهَذا اخْلَْطبر اخْلَطر حلْرَجاجر رريَن ابر ظَاهر
، َومَجَْعت برَضَراَعةر الطََّلبر إ ْقرريرر َزالر كراَلَءترهر َعْن الزََّللر يفر التَّْحرريرر َوالت َّ ىَل اْلَعاملرر اخْلَبررير يفر اْسترن ْ

ْستردْ  ْعترَماُد َوْقَت االر َّا حُيَْتاُج إلَْيهر َوَيُكوُن االر ُروحر َما ظَنَ ْنت أَنَُّه ممر ْن الشُّ ْن َغرْيرهر مر ْنُه َومر اَللر مر

                                                 
385

 . wjLK ûmvgyÏxb mvMbvKx, g„Zy¨ 711 wn.| wZwb nv‡dhyÏxb Kexi gynv¤§v` Be‡b gynv¤§v` 

Be‡b bmi eyLvix in. Gi wkl¨ Ges Avjøvgv wKIqvgyÏxb KvKx I Avjøvgv RvjvjyÏxb wKijvbx in. 

Gi D¯Ív`; (Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 29)| Avb wbnvqv wKZvewU 3 L‡Ê gvLZ~Zv| 

386
 . Avj Bbvqv 1/6| 
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يبرهر، َعَلْيهر، وَ  هر َوهَتْذر يحر لريلر َوتَ ْرتريُبُه، َوملَْ آُل َجْهًدا يفر تَ ْنقر َماُت الدَّ َأَشْرت إىَل َما يَترمُّ برهر ُمَقدَّ
طَاٍب، بَ  ْل إيَلَّ َعْن َأَحٍد اَل برررَساَلٍة َواَل خر َها يفر كرَتاٍب، َومَلْ َتصر َث مَلْ َأْظَفْر َعَلي ْ ْل َوَأْوَرْدت َمَباحر

َب ُحْلورهر َوُمرِرهر. َوَْسَّْيته )اْلعرَنايََة( حلرُُصولرهر برَعْونر اَّللَّر َواْلعرَنايَةر،َكاَن َخا رري َأاَب ُعْذررهر َوُمْقَتضر  طر
ْصلرهر، إنَُّه َأْكَرُم َمْسُئوٍل َوَأَعزُّ َمْأُموٍل. َفَع برهر َكَما نَ َفَع ِبَر  َوَسأَْلت اَّللََّ َأْن يَ ن ْ

، َفرريدر َعْصررهر ُثَّ إيِنر َأْروري كر  يِر نر التَّقر َمةر إَمامر اهْلَُدى َمْعدر ي اْلَعالَّ َتاَب اهلْرَدايَةر َعْن َشْيخر
سَ  ينر اْلَكاكريِر َقدَّ لَّةر َوالدِر ، قرَوامر احْلَقِر َواْلمر يدر َدْهررهر، ُقْدَوةر اْلُعَلَماءر ُعْمَدةر اْلُفَضاَلءر اَّللَُّ  َوَوحر

َر َضرر  َدْينر َمْواَلاَن ُروَحُه َونَ وَّ َماَمنْير اهْلَُماَمنْير اْلُمْجَتهر َمَتنْير اإْلر حَيُه، َوُهَو يَ ْروريهر َعْن َشْيَخْيهر اْلَعالَّ
بر  ْغَناقريِر َصاحر ينر ُحَسنْيٍ السِر بر اْلَكْشفر َوَمْواَلاَن ُحَسامر الدِر ينر َعْبدر اْلَعزريزر َصاحر َعاَلءر الدِر

هر َمْهَجَعُهَما.النِرَهايَةر، بَ رََّد  َر برَفْضلرهر وََكَرمر ُ َمْضَجَعُهَما َونَ وَّ  اَّللَّ
يِر ُأْسَتاذر  يِر النَّقر كر اْلَباررعر اْلَوررعر التَّقر الركر النَّاسر ْيخر اْلَكبررير السَّ َومُهَا يَ ْروراَينرهر َعْن الشَّ

، َوَعْن ُقطْ  ينر اْلَكبررير نَي َوُأْسَوةر اْلُعَلَماءر َمْواَلاَن َحافرظر الدِر قر يَن َوُقْدَوةر اْلُمَحقِر در بر اْلُمْجَتهر
َعًة، َومُهَا يَ ْروراَينرهر َعنْ  َُهَما اَّللَُّ َرمْحًَة َواسر يِر َرمحر ينر اْلَماَْيُْرغر نَي َمْواَلاَن َفْخرر الدِر ةر  اْلُمتَّقر ُأْسَتاذر أَئرمَّ

رر َكلرَمةر اَّللَّر اْلُعْلَيا مشَْ  نْ َيا ُمْظهر َدُه الدُّ ٍد اْلَكْرَدرريِر تَ َغمَّ َتارر ْبنر حُمَمَّ در ْبنر َعْبدر السِر ةر حُمَمَّ سر اأْلَئرمَّ
ةر اَّللَّر َعَلى اأْلَانَ  ْساَلمر ُحجَّ هر َشْيخر ُشُيوخر اإْلر ، اَّللَُّ برَرمْحَترهر َوررْضَوانرهر، َوُهَو يَ ْروريهر َعْن َشْيخر مر

ْهرر َما َتكَ  در ُعَلَماءر الدَّ بر اهلْرَدايَةر، َغَفَر ُمْرشر ْلعرَنايَةر َصاحر ُم، َواْلَمْخُصوصر ابر رََّرْت اللََّيايلر َواأْلَايَّ
َرْيٍ يفر عَ  ْم َولََنا َولرَوالرَديْ َنا َوَأاَثبَ َنا اجْلَنََّة برَرمْحَترهر َوَخَتَم َلَنا ِبر افرَيٍة َأمْجَعرنَي، إنَُّه اَّللَُّ هَلُْم َولرَوالرَدْيهر

نَي. َأْرَحمُ   الرَّامحرر
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK eveviZx in. GB kiv‡ni g‡a¨ nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i 

BLwZjvd eY©bv K‡i‡Qb| Bgvg kvwdC in. Gi AwfgZI eY©bv K‡i‡Qb 

gv‡Sg‡a¨ Bgvg gvwjK in. Gi AwfgZI eY©bv K‡i‡Qb| ms‡ÿ‡c cÖvq 

cÖ‡Z¨K Awfg‡Zi `jxjI D‡jøL K‡i‡Qb| AwaKvsk mgq وجه استداللI 

eY©bv K‡i‡Qb| A‡bK mgq `jx‡ji Dci AvcwË K‡i Avevi AvcwËi 

RIqveI w`‡q‡Qb| 

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#153 

BLwZjvd I `jxj eY©bvi †ÿ‡Î wZwb wn`vqvi gymvwbœ‡di AbymiY 

K‡i‡Qb| A_©vr cÖ_‡g cm›`bxq I cÖvavb¨ AwfgZ G‡b‡Qb Gici 

wecÿxq‡`i AwfgZ G‡b‡Qb| `jx‡ji †ÿ‡Î c_‡g wecÿxq‡`i `jxj 

G‡b‡Qb Gici cm›`bxq Awfg‡Zi `jxj G‡b‡Qb| AwaKvsk mgq 

wecÿxq‡`i `jx‡ji RIqveI w`‡q‡Qb387| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU wn`vqv wKZv‡ei m‡e©vËg GKwU kivn Ges nvbvdx gvhnv‡ei 

¸iæZ¡c~Y© GKwU wKZve| hv eveviZx in. Gi gyKvÏvgvi wjLv †_‡K 

cÖZxqgvb nq| G Kvi‡YB nvRx Ljxdv in. e‡jb:  وهو شرح جليل معترب يف"
 ÒGwU gnvb, PgrKvi I ¸iæZ¡c~Y© GKwU kivn388|Ó GQvov البالد الرومية"

wjLK eveviZx in. nvbvdx gvhnv‡ei GKRb †R¨vô I AwfÁ dKxn| 

Avjøvgv jvL‡bŠex in. Zuvi cÖksmvq e‡jb:  ،إمام حمقق، مدقق، متبحر، حافظ"
 ÒBgvg, gynvw°K, gy`vw°K, mgy`ªmg Mfxi ضابط، مل تر األعني يف وقته مثله."

Ávbx, nv‡dh, Dm~jwe`, Zuvi hy‡M Zvi b¨vq Avi †KD wQjbv389|Ó 

wKZvewU 10 L‡Ê دار الفكر †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 390ه ( رمحه هللا خمطوط ٨٥٧لإلتقاين )ت  ، واندرة األقرانغاية البيان
63| MvqvZzj eqvb Iqv bvw`ivZzj AvKivb| 

wjLK : wKIqvgyÏxb Avgxi Kv‡Ze BZKvbx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avgxi Kv‡Ze, wcZvi bvg Avgxi Dgi, 

`v`vi bvg Avgxi MvRx, wbmeZx bvg dvivex-BZKvbx-Avgx`x, Dcbvg Avey 

nvbxdv, Dcvwa wKIqvgyÏxb| wZwb dvive AÂ‡ji BZKvb bvgK ’̄v‡b Rb¥ 

MÖnY K‡ib| wZwb cÖ_g w`‡K wgki I evM`v‡` emevm K‡ib Gici 

                                                 
387

 . cÖv¸³ 1/12-55, 3/184-217, 5/434-482| 

388
 . Kvkdzh hyb~b 2/2035| 

389
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 195| 

390
 خمطوطات جامعة امللك سعود ابلرايض: ٨٤٠، مثانية أجزاء، ١٩٠٦ ورقات . 
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`vwgk‡K G‡m `im-Zv`ix‡m gvk¸j nb| cieZ©x‡Z Avevi Kvq‡iv‡Z P‡j 

Av‡mb Ges g„Zz¨ ch©šÍ Kvq‡iv‡ZB _v‡Kb| Rb¥: wZwb 658 wnRix gyZvweK 

1289 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 11 kvIqvj kwbevi 758 wnRix 

gyZvweK 1357 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib391| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU Avjøvgv gviMxbvbx in. Gi ÔAvj wn`vqvÕ wKZv‡ei GKwU c~Y©v½ 

kivn| BZKvbx in. G‡Z ÔAvj wn`vqvÕ wKZv‡ei kã I A_©MZ 

`y‡e©va¨Zv‡K `~ixf~Z K‡i‡Qb| evwn¨K I Avf¨šÍixb wØavØ›Ø wbimb 

K‡i‡Qb| BwZc~‡e© wn`vqvi kivn Ki‡Z wM‡q †hme kv‡inxb †_‡K c`öjb 

N‡U‡Q, †mme welqI eY©bv K‡i‡Qb| cÖ‡Z¨K ev‡ei †hme ’̄v‡b e¨vL¨v 

we‡køl‡Yi cÖ‡qvRb n‡q‡Q †mLv‡b e¨vL¨v we‡kølYI K‡i‡Qb| †hme `jxj 

cÖgv‡Yi Dci wecÿxq‡`i cÿ n‡Z cÖkœ I AvcwË i‡q‡Q †m¸‡jvi 

RIqveI w`‡q‡Qb392| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK BZKvbx in. Zuvi GB wKZv‡e nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i 

BLwZjvd gReyZ `jx‡ji gva¨‡g eY©bvi cÖwZ ¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qb, 

cvkvcvwk Bgvg kvwdC I Bgvg gvwjK in. Gi AwfgZI D‡jøL K‡i‡Qb| 

wecÿxq‡`i `jxj D‡jøL K‡i AwaKvsk ’̄v‡b Avnbv‡di cÿ n‡Z 

†m¸‡jvi RIqve w`‡q‡Qb393| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei ¸iæ‡Z¡i Rb¨ GZUzKzB h‡_ó †h, GwU nvbvdx gvhnv‡ei 

cÖwm× GKwU wKZve eis Bj‡g wdK‡ni wek¦‡Kvl ÔAvj wn`vqvÕ wKZv‡ei 

kivn| wjLK BZKvbx in. Zv‡Z nvbvdx gvhnve‡K `jxj cÖgvY Ges  وجه
 Gi gva¨‡g cÖvavb¨ †`Iqvi cÖwZ AZ¨šÍ ¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qb| Be‡b ترجيح

                                                 
391

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 50; Avb byRygyh hvwnivn 10/325; Av` `yiviæj Kvwgbv 

1/414, ZvRyZ ZvivwRg 1/140| 

392
 غاية البيان )خمطوط( ١/١/ب، ١٩٨/٨/ب . 

393
غاية البيان )خمطوط( ٧/١/ب-١٠/ب، ٢/مخس صفحات من بداية كتاب الصوم )هذا اجلزء غري مرقم(، . 

أ./٤٥-ب/٨/٩٤  
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nvRvi GB wKZv‡ei cÖksmv Ki‡Z wM‡q e‡jb: أنه شرح حافل ÒGwU wn`vqvi 

GKwU c~Y©v½ kivn394|Ó Avjøvgv Kvikx in. e‡jb: أنه شرح نفيس ÒGwU 

wn`vqvi GKwU PgrKvi kivn395|Ó 

GQvov wjLK BZKvbx in. wbR hy‡M nvbvdx gvhnv‡ei †bZv, Bgvg, 

Avjøvgv Ges wdKn I Awfav‡b weØ¾b e¨w³Z¡ wQ‡jb396| 

wZwb wKZvewU Kvq‡iv‡Z 721 wnRixi iweDm mvbx‡Z wjLv ïiæ K‡ib| 

wKQz Ask Biv‡K wj‡Lb, wKQz Ask Biv‡b wj‡Lb, D‡jøL‡hvM¨ Ask 

evM`v‡` wj‡Lb, me©‡kl `vwgk‡K 747 wnRixi whjK¡` gv‡m mgvwß 

K‡ib| wKZvewU wZwb 26 eQi 7 gv‡m msKjb mgvwß K‡ib397| 

 

 ه ( رمحه هللا ٨٦١فتح القدير البن اهلمام )ت 
64| wKZv‡ei bvg : dvZûj Kv`xi| 

wjLK: KvgvjyÏxb Bebyj ûgvg in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v`, wcZvi bvg Avãyj Iqvwn`, `v`vi 

bvg Avãyj nvgx`, ci `v`vi bvg gvmE`, wbmewZ bvg wmIqvmx, B¯‹v›`vix, 

Dcvwa KvgvjyÏxb, Bebyj ûgvg bv‡g cÖwm×| nvbvdx gvhnv‡ei GKRb weÁ 

dKxn I Av‡jg| wZwb BjgyÏxb, BjgyZ Zvdmxi, Bjgyj dviv‡qh, Bjgyj 

wdKn, Bjgyj wnmve, Bjgyj jyMvZ, Bjgyj gvIwmKx Ges Bjgyj gvbwZK 

cÖf…wZ wel‡q cvi`k©x wQ‡jb| g~jZ wZwb wmIqv‡mi Awaevmx, Rb¥ M ÖnY 

K‡ib B¯‹v›`v‡i, wewfbœ wel‡q eyrcwË AR©b K‡ib Kvq‡iv‡Z, wKQz w`b 

nvj‡e emevm K‡ib, Gici nvivgvB‡bi cÖwZ‡ekx nb, AZci wgm‡ii 

LvbKv‡q kvBLywbqvi kvqL nb| ivóªxq D”P ch©v‡qi Kg©KZ©vMY Zuv‡K Lye 

m¤§vb I mgv`i Ki‡Zb| wZwb Kvq‡iv‡Z BwšÍKvj K‡ib| Rb¥: wZwb 790 

                                                 
394

 . Av` `yiviæj Kvwgbv 1/243| 

395
 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 4/129| 

396
 . Av` `yiviæj Kvwgbv 1/243, Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 4/129| بغية الوعاة للسيوطي ٤٥٩/١ 

397
 . Kvkdzh hyb~b 2/2022| 
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wnRix gyZvweK 1388 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 861 wnRix 

gyZvweK 1457 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib398| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU gviMxbvbx in. iwPZ Ôwn`vqvÕ wKZv‡ei we Í̄vwiZ I wek` e¨vL¨v 

m¤ŵjZ GKwU kivn| wjLK Bebyj ûgvg GB kivnwU wn`vqv wKZve 

cvV`v‡bi mgq cÖYqb K‡i‡Qb| Bebyj ûgvg wb‡R hLb wn`vqv wKZvewU 

Zuvi D Í̄v` ÔKvwiDj wn`vqvÕ399 Ges ZrKvwjb Ab¨vb¨ Djvgv‡q wKiv‡gi 

wbKU c‡o‡Qb ZLb AZ¨šÍ gReyZ I ZvnKx‡Ki mv‡_ c‡o‡Qb400| wjLK 

Bebyj ûgvg in. dvZûj Kv`x‡ii msKj‡bi KvR c~Y© Ki‡Z cv‡ibwb; eis 

wZwb wKZveyj IKvjvn ch©šÍ †cuŠ‡Q‡Qb| cieZx©‡Z Zv c~Y©v½ K‡i‡Qb Kvhx 

hv`vn in.| †mUzKzi bvgKiY Kiv n‡q‡Q ÔbvZvBRyj AvdKviÕ Øviv401| 

wn› ỳ Í̄vbx bymLvq mevi Dc‡i gviMxbvbx in. iwPZ Ôwn`vqvÕ, Gici 

Bebyj ûgvg iwPZ ÔdvZûj Kv`xiÕ, Gici AvKgvjyÏxb eveviZx iwPZ 

ÔAvj BbvqvÕ, Gici mvÔ` Be‡b Cmv Be‡b AvgxiLvb iwPZ Ôwn`vqvÕ I 

ÔAvj BbvqvÕi nvwkqv, hvi bvg Ônvwkqv mvÔ`xÕ, Gici kv‡qL Avãyi 

ivh&hvK Mvwje gvn`xi ZvÕjxK  I ZvLixR| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

GB wKZve nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i Dw³ Ges Bgvg kvwdC, Bgvg 

gvwjK I Ab¨vb¨ dzKvnv‡`i Dw³‡K e¨vcKnv‡i mwbœe× K‡i‡Q| wjLK 

e¨vcKfv‡e `jxj cÖgvY †ck K‡i‡Qb, we‡kl K‡i nv`xm, AvQvi Øviv cÖPzi 

`jxj Dc ’̄vcb K‡i‡Qb| AvKjx I bKjx `jx‡ji mgvnvi NwU‡q‡Qb| 

                                                 
398

 . Avh hvIDj jvwgÔ 8/127-132; Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 180; Avj RvIqvwniæj 

gywhq¨vn 2/86| 

399
هو عمر بن على بن فارس، الكناين، سراج الدين، املعروف بقارئ اهلداية، وصفه طاش كربى زاده رمحه هللا  . 

حنيفة يف زمانه، وكان ابرعاً، متقنًا للفقه أاصوله، إمامًا يف ب "شيخ اإلسالم"، وقال "انتهت إليه رائسة مذهب أيب 
.١/٧٩٢، هدية العارفني للبغدادي ١٣٠ص/ عربية والنحو." انظر: طبقات الفقهاء لكربى زادهال  

400
 . dvZûj Kv`xi 1/7-11| 

401
 . Kvkdzh hyb~b 2/2034; ZvwiLyj wdKn wjm mvBm c„. 123| 
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A‡bK m~²fv‡e وجه استدالل eY©bv K‡i‡Qb402| GB wKZve Bj‡g nv`x‡m 

wjL‡Ki mygnvb gh©v`vi w`‡K Bw½Z enb K‡i|  

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

dvZûj Kv`xi wKZvewU wn`vqv wKZ‡ei me©vwaK wbLuyZ Ges me‡P‡q 

m~² GKwU kivn| GB wKZve Øviv wjL‡Ki myß cÖwZfv weKvk, wdKn I 

Dm~‡j wdK‡n m~²`„wói Dci cÖgvY enb K‡i| nvbvdx gvhnv‡ei eû 

Djvgv‡q wKivg ÔdvZûj Kv`xiÕ Ges ÔBebyj ûgvgÕ in. Gi cÖksmv 

K‡i‡Qb403| Avjøvgv Kvdvex in. e‡jb: 

أنه "كان إماماً، نظاراً، فارسًا يف البحث، إذا حضر يف حمل كان هو املشار إليه، 
واملعول يف املشكالت عليه، وله مشاركة اتمة يف علوم مجة، أصويل، وفروعي، حمدث، 

مفسر، حافظ، كالمي، َنوي، لغوي، منطقي، له اليد الطوىل يف املذهب واخلالف....  
لقتها العلماء ابلقبول، منها شرح اهلداية املسمى بفتح القدير وله تصانيف مقبولة معتربة، ت

وكتاب التحرير يف األصول.... حبيث يعجب األصاغر واألكابر، مل يوجد اثنيه ومل يعد 
 اثنيه."

ÒwZwb wQ‡jb Bgvg, Dc`k©, M‡elYvq Ak¦v‡ivnx, gRwj‡mi †K›`ªwe›`y, 

RwUj gvmAvjv mgvavbKvix‡`i g‡a¨ kxl© ’̄vbxq, mKj wel‡q eyrcwË 

jvfKvix, Dmyjwe`, dziƒwe`, gynvwÏm, gydvmwmi, nv‡dh, AvKx`vwe`, 

Awfavbwe`, ZK©we`, gvhnve I BLwZjvdx welq`vw‡Z L¨vwZgvb| wZwb 

Zvrch©c~Y© I MÖnY‡hvM¨ eû MÖš’ iPbv K‡i‡Qb, †hme MÖš’ me© Í̄‡ii 

Djvgv‡q wKiv‡gi wbKU M„nxZ I AvwkÖZ| Gme MÖ‡š’i g‡a¨ i‡q‡Q 

Ôwn`vqvÕi kivn ÔdvZûj Kv`xiÕ Ges ÔwKZveyZ ZvnixiÕ| dvZûj Kv`xi 

kivnwU †QvU eo mK‡ji wbKU we¯§qKi Ges bRxiwenxb GKwU MÖš’404|Ó 

wKZvewU 10 L‡Ê دار الفكر †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

                                                 
402

 . dvZûj Kv`xi 1/12-68, 3/184-215, 5/434-462| 

403
 . `ªóe¨: ZvhBbyj Bevivn wjj Kvix c„. 62; ivÏ yj gynZvi 3/74, 173, 261, 621, 688, 

kiû DK~w` ivmwgj gydZx c„. 77, Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 180-181| 

404
 كتائب أعالم األخيار )خمطوط( ٥٣٠/ب، ٥٣١/أ . 
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 ه ( رمحه هللا ١٣٠٦قرة عيون األخيار لتكملة رد احملتار حملمد عالء الدين )ت 
65| wKZv‡ei bvg : KziivZz Dq~wbj AvLqvi| 

wjLK: gynv¤§v` AvjvDÏxb in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v` AvjvDÏxb, wcZvi bvg gynv¤§v` 

Avgxb, `v`vi bvg Dgi, ci`v`vi bvg Avãyj Avhxh Av‡e`xb `vwgkKx| 

wZwb Zuvi wcZvi b¨vq weÁ dKxn I g~dZx wQ‡jb| wZwb Dmgvbx 

wLjvdZKv‡j "اجلمعية العلمية بديوان أحكام العدلية" Gi †g¤v̂i wQ‡jb| 

cieZ©x‡Z "اجلمعية اخلريية ابلشام" Gi †Pqvig¨vb nb| GQvov g „Zz¨ ch©šÍ AviI 

wewfbœ c‡` AwawôZ nb| Rb¥: wZwb 1244 wnRix gyZvweK 1828 L„óv‡ã 

Rb¥MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 1306 wnRix gyZvweK 1889 L„óv‡ã BwšÍKvj 

K‡ib405| 

wKZve cwiwPwZ: 

ivÏyj gynZv‡ii Av‡jvPbvq ejv n‡q‡Q †h, Avjøvgv Be‡b Av‡e`xb 

kvgx in. cy‡iv wKZve P~ovšÍ dvBbv‡ji KvR †kl Ki‡Z cv‡ibwb| eis 

Zuvi †kÖô mšÍvb gynv¤§v` AvjvDÏxb †Kv‡bviƒc ms‡hvRb Qvov evKx 

AskUzKzi KvR P~ovšÍ K‡ib Ges g~j wKZv‡e mv‡_ m¤ú„³ K‡i †`b| 

cieZ©x‡Z GB †kÖô mšÍvb gynv¤§v` AvjvDÏxb Zuvi wcZvi ivÏyj 

gynZv‡ii تكملة ev m¤ú~iK wn‡m‡e `yi‡i gyLZv‡ii GB As‡ki Av‡iKwU 

ZvÔjxK cÖYq‡bi msKí K‡ib| G‡Z wZwb ïå my›`i Av‡jvPbv I ZvKixi, 

wbZ¨ bZzb wel‡q DcKvix e³e¨ nvbvdx gvhnv‡ei wbf©i‡hvM¨ wewfbœ wKZve 

†_‡K mwbœweó K‡ib406| 

GB wKZvewU أواخر مباحث القضا Ges اب الوكالة، كتاب كتاب الشهادات، كت
الدعوى، كتاب اإلقرار، كتاب الصلح، كتاب املضاربة، كتاب اإليداع، كتاب العارية،  
 |mwbœweó K‡i‡Q كتاب اهلبة

                                                 
405

 . Avj AvÕjvg 7/75; حلية البشر للبيطار١٣٣٧/٣، أعيان دمشق للشطي ص/٣٣٠-٣٣١ nvw`qvZzj 

Av‡idxb 2/388| 

406
 . KziivZz Dq~wbj AvLqvi 7/4-6| 
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BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z BLwZjvd I `jxj Lye KgB G‡b‡Qb| gv‡S g‡a¨ †hme 

`jxj G‡b‡Qb ZvI Bjøv‡Zi Aax‡b G‡b‡Qb| †hLv‡b BLwZjvd eY©bv 

K‡i‡Qb ZvI nvbvdx gvhnv‡ei Dci mxgve× _vKvi †Póv K‡i‡Qb407| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei ¸iæZ¡ Gi g‡a¨B wbwnZ †h, GwU nvbvdx gvhnv‡ei 

¸iæZ¡c~Y© GKwU wKZv‡ei  تكملة ev m¤ú~iK| GQvov Gi wjLK g~j wKZv‡ei 

wjL‡Ki †kÖô mšÍvb| wjLK wKZvewU msKj‡b nvbvdx gvhnv‡ei Av ’̄vkxj 

wewfbœ wKZv‡ei Dci wbf©i K‡i‡Qb| †hgb wZwb wj‡Lb:408  

َها يُ " ذهب وضممت إرىَل َذلرك بعض حتريرات مجعتها من معتمدات اْلَمْذَهب، الَّيتر إرلَي ْ
يَنئرٍذ َأن تكون اْلُعْمَدة يفر  وأتييد، َأو بعض استدراكات َأو تَ ْقوريَة َأو تَ ْقيريد، َفاَل غرو حر

َهب َاء الذَّ ن تْكتب مبر  ."اْلَمْذَهب، واحلري ِبَر
wKZvewU 1306 wn. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ˆeiƒZ †_‡K 

cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 409ه ( رمحه هللا خمطوط ٦٦٦كتاب املنافع يف فوائد النافع للرِاُمشي )ت 
66| wKZv‡ei bvg: wKZveyj gvbvwdÕ wd dvIqvBw`b bvwdÕ| 

wjLK : Avjx Avi ivgykx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: Avjx Be‡b Avjx, nvgx`yÏxb Av` `vixi Avi 

ivgykx| wZwb GKRb weÁ nvbvdx dKxn, eyLvivi Awaevmx wQ‡jb| 

ZrKvjxb mg‡q wZwb gvIqvivDb bvn‡ii Avn‡j Bjg‡`i mi`vi wQ‡jb| 

g„Zz¨: wZwb 666 wnRix‡Z BwšÍKvj K‡ib410| 

wKZve cwiwPwZ: 

                                                 
407

 . cÖv¸³ 7/14-45, 264-284, 8/381-401| 

408
 . cÖv¸³ 7/418| 

409
 خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض: ٣٤٤٢ ف، ٣٠٨ لوحة. . 

410
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 125| 
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GwU Aveyj Kv‡mg mvgviKv›`x in. Gi ÔAvj wdKûb bv‡dÕ Gi kivn| 

wjLK ivgykx in. G‡Z GKK k‡ãi AvwfavwbK e¨vL¨vi cÖwZ ¸iæZ¡v‡ivc 

K‡i‡Qb| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

GB wKZvewU dzKvnv‡`i Dw³ I `jxj cÖgv‡Y ficyi| dzKvnv‡`i Dw³i 

Zzjbvq `jx‡ji cwigvY †ewk| wjLK G‡Z `jxj Dc ’̄vc‡bi cÖwZ AwaK 

¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qb| wZwb AwaKvsk `jxj مأثور Øviv †ck K‡i‡Qb| wZwb 

nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i AwfgZ †ck K‡i‡Qb Ges A‡bK ’̄v‡b Bgvg 

kvwdC in. Gi iv‡qi Dci AvcwË K‡i‡Qb| gv‡S g‡a¨ Bgvg gvwjK in. 

Gi ivqI D‡jøL K‡i‡Qb| Z‡e gv‡S g‡a¨ GB c×wZi e¨wZµgI n‡q‡Q| 

†hgb KLbI KLbI wZwb BLwZjvd D‡jøL bv K‡i †mªd `jxj eY©bv 

K‡i‡Qb, Avevi KLbI KLbI GKR‡bi AwfgZ G‡b‡Qb †Zv Av‡iKR‡bi 

AwfgZ Av‡bbwb411| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

wKZvewU dzKvnv‡`i Dw³ I `jxj cÖgv‡Y ficyi nIqvi Kvi‡Y nvbvdx 

gvhnv‡e Gi Lye ¸iæZ¡ i‡q‡Q| GQvov wjLK m¤ú‡K© ewY©Z Av‡Q: 

"كان إمامًا كبريًا، فقيهًا، أصوليًا، حمداًث، مفسرًا، جدليًا، كالميًا، حافظًا، متقناً، 
  انتهت إليه رائسة العلم مباوراء النهر."

ÒwZwb wQ‡jb eo gv‡ci Bgvg, dKxn, Dm~jwe`, gynvwÏm, gydvmwmi, 

hyw³ev`x, evKcUz, nv‡dh, `ÿ Ges ZrKvjxb mg‡q gvIqvivDb bvn‡ii 

Avn‡j Bjg‡`i mi`vi412|Ó 

 

 413ه ( رمحه هللا خمطوط ٨١٠٩كشف الرمز عن خبااي الكنز للحموي )ت 
67| wKZv‡ei bvg : Kvkdzi ivgh Avb Lvevqvj Kvb&h| 

wjLK: wknveyÏxb Avj nvgvex in.| 

                                                 
411

 املنافع )خمطوط( ٦/ب-٢٣/أ، ٧١/أ-٧٨/ب، ٢٧٢/أ-٢٧٦/أ . 
412

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 125| 

413
 خمطوطات مكتبة عارف حكمة ابملدينة املنورة: جزءان، األول ٣٠٣ أوراق، والثاين ٣٦٣ ورقة . 
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wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avngv`, wcZvi bvg gynv¤§v` g°x, Dcbvg 

Aveyj AveŸvm, Dcvwa wknveyÏxb, wbmewZ bvg Avj †nvmvBbx, Avj nvgvex| 

wZwb nvbvdx gvhnv‡ei GKRb weÁ Av‡jg I gy`viwim wQ‡jb| wZwb 

Kvq‡ivi gv`ivmv‡q †mvjvBgvwbqvi gy`viwim wQ‡jb| cieZ©x‡Z BdZvi 

`vwqZ¡I cvjb K‡ib| wZwb eû MÖš’ iPbv K‡i‡Qb| g„Zz¨: wZwb 1098 

wnRix gyZvweK 1687 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib414| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwUI nv‡dhyÏxb iwPZ ÔKvbhy` `vKv‡q‡KÕi GKwU kivn| wjLK GB 

kivn cÖm‡½ e‡jb: 

  "تعليق على كنز  الدقائق، يبني مراده، ويتمم مفاده."

ÒGwU ÔKvbhy` `vKv‡q‡KÕi GKwU ZvÔjxK MÖš’, hv g~j wKZv‡ei 

D‡Ïk¨‡K my¯úó Ki‡e Ges DcKvi‡K c~Y© Ki‡e415| †Kv_vI †Kv_vI wZwb 

Av‡jvPbv‡K †ek `xN©vwqZ K‡i‡Qb| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd‡K eY©bv K‡i‡Qb 

Ges Zuv‡`i †_‡K ewY©Z wiIqvqvZ D‡jøL K‡i‡Qb| `jxj Ges Ab¨vb¨ 

Bgvg‡`i ivq LyeB Kg G‡b‡Qb416| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU nvbvdx gvhnv‡ei g~j¨evb GKwU gZ‡bi wKZv‡ei kivn nIqvi 

Kvi‡Y LyeB ¸iZ¡ iv‡L| 

 

 ه ( رمحه هللا ١٢٩٨ين )ت اللباب يف شرح الكتاب للميدا
68| wKZv‡ei bvg : Avj jyeve wd kiwnj wKZve| 

wjLK: Avãyj MYx Avj gvq`vbx in.| 

                                                 
414

 . Avj AvÔjvg 1/293; gyÔRvgyj gvZeyÔAvZ 375; nvw`qvZzj Av‡idxb 1/164| 

415
 كشف الرمز )خمطوط( ١/١/ب . 

416
 املرجع السابق: ٦/١/ب-١٠/ب، ٢٦٠/أ-٢٦٢/أ، ٧٥/٢/ب-٧٩/أ . 
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wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avãyj MYx, wcZvi bvg Zvwje, `v`vi bvg 

nv¤§v`v, ci `v`vi bvg Be&ivnxg, wbmewZ bvg Avj Mvwbgx, Av` `vwgkKx, 

Avj gvq`vbx| wZwb nvbvdx gvhnv‡ei GKRb †kÖô dKxn| `vwgk‡Ki 

gvq`vb gnjøvi w`‡K wbmeZ K‡i gvq`vbx I `vwgkKx ejv nq| Rb¥: wZwb 

1222 wnRix gyZvweK 1807 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 1298 

wnRix gyZvweK 1881 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib417| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU wdK‡n nvbvdxi me©vwaK gZ‡bi wKZve ÔgyLZvmviæj Kz`~ixÕi 

†k‡li w`‡Ki GKwU kivn| wjLK gvq`vbx in. G‡Z ÔgyLZvmviæj Kz`~ixÕi 

 ,K‡i‡Qb توضيح K† إختصار ,K‡i‡Qb مقيد K† مطلق ,K‡i‡Qb تفصيل K† جممل

cÖ‡qvRbxq KwZcq gvmvBj‡K ms‡hvRb K‡i‡Qb, †Kv‡bv wel‡q GKvwaK 

wiIqvqvZ I Dw³ _vK‡j Zb¥‡a¨ wbf©i‡hvM¨ Dw³ ev wiIqvqvZ †Kvb&wU Zvi 

w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb ev †h Dw³i Dci dZIqv Zvi cÖwZ Bkviv 

K‡i‡Qb418| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK gvq`vbx in. Zuvi GB wKZv‡e nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i 

BLwZjvd‡K my¯úó K‡i‡Qb| Ggwbfv‡e Zuv‡`i †_‡K ewY©Z wiIqvqv‡Zi 

w`‡KI Bw½Z K‡i‡Qb| Z‡e wZwb AvKjx `jxj A‡cÿv bKjx `jxj Kg 

G‡b‡Qb| wZwb AwaKvsk gvmAvjvq ms‡ÿ‡c BjøvZ‡K eY©bv K‡i‡Qb419| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei ¸iæZ¡ Gi g‡a¨B wbwnZ †h G‡Z wjLK nvbvdx gvhnv‡ei 

ivq‡K my¯úófv‡e eY©bv Kivi e¨vcv‡i †Póv K‡i‡Qb Ges خمتار I مفىت به 
Dw³i w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb| GQvov GwU Ggb GKwU gZ‡bi wKZv‡ei 

kivn †hme gZ‡bi wKZv‡ei Dci gyZvAvLwLixbMY Av¯’vkxj| Dciš‘ 

wjLK in. gyZvAvLwLixb‡`i AšÍf©y³ nIqvi Kvi‡Y wZwb c~e©eZx©‡`i 

                                                 
417

 . iIhyj evkvi c„. 152| 

418
 . Avj jyeve 1/29| 

419
 . cÖv¸³ 1/31-61, 2/140-167, 3/181-196| 
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kivnmg~n †_‡K DcK…Z n‡q‡Qb Ges c~e©eZx© kivnmg~‡ni mvivsk‡K wb‡q 

G‡m‡Qb420| 

wKZvewU 4 L‡Ê املكتبة العلمية ˆeiƒZ †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٤٩٠املبسوط للسرخسي )ت يف حدود 
69| wKZv‡ei bvg: Avj gvem~Z| 

wjLK : kvgmyj AvB¤§vn mvivLmx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v`, wcZvi bvg Avngv`, `v`vi bvg 

Avey mvnj, Dcvwa kvgmyj AvB¤§vn, Lyivmv‡bi GKwU cÖvPxb kni mvivL‡mi 

Awaevmx nIqvi Kvi‡Y Zvi w`‡K wbmeZ K‡i mvivLmx ejv nq| nvbvdx 

gvhnv‡ei GKRb weÁ dKxn I Dm~jwe` wn‡m‡e L¨vZ| wZwb wdKn Ges 

Dm~‡j wdKn kvgmyj AvB¤§vn ûjIqvbx in. †_‡K AvniY K‡i‡Qb| Be‡b 

Kvgvj cvkv Zuv‡K gyRZvwn` wdj gvmvB‡ji Gi g‡a¨ MY¨ K‡i‡Qb| LvKvb 

hLb Zuv‡K KvivMv‡i ew›` K‡ib ZLb wZwb KvivMv‡i †_‡K Ôgvem~ZÕ bvgK 

GB wKZvewU iPbv K‡ib| Zuvi iwPZ MÖš’vejxi g‡a¨ i‡q‡Q Ôkiûm 

wmqvwij KvexiÕ, Ôkiû gyLZvmviæZ ZvnvexÕ Dm~‡ji wdK‡ni cÖwm× wKZve 

ÔDm~‡j mvivLmxÕ| BwšÍKvj: wZwb cÖvq 490 wnRix‡Z dvivMbv‡Z BwšÍKvj 

K‡ib421| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU ÔKvdxÕ bvgK wKZv‡ei wek` I me‡P‡q wbf©i‡hvM¨ GKwU kivn ev 

e¨vL¨vMÖš’| Avi ÔKvdxÕ bvgK wKZvewU n‡”Q Bgvg gynv¤§v` in. msKwjZ 

hvwniæi wiIqvqv‡Zi cÖwm× Qq wKZv‡ei mvi ms‡ÿc| ÔKvdxÕ bvgK 

wKZvewU msKjb K‡i‡Qb nv‡Kg knx` in| mvivLmx in. Gi wjLb 

c×wZi w`‡K Bw½Z K‡i gvem~‡Zi f~wgKvq e‡jb: " اَل َأزريُد َعَلى اْلَمْعىَن اْلُمْؤثَرر
َا ُهَو اْلُمْعَتَمُد يفر ُكلِر اَببٍ  "يفر بَ َيانر ُكلِر َمْسأََلٍة اْكترَفاًء مبر  ÒAvwg cÖ‡Z¨KwU gvmAvjv 

                                                 
420

  تثبيت أويل األلباب للمهدي ص/١٦-٢٢ . 
421

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 158; wgdZvûm mvÔAv`vn 2/55; ZvRyZ ZvivwRg 2/44| 
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eY©bvi †ÿ‡Î gg©¯úk©x I Kvh©Kix A‡_©i AwaK wjL‡evbv Ges cÖwZwU 

Aa¨v‡q wbf©i‡hvM¨ gvmvAvjvi Dci mxgve× _vK‡ev422|Ó 

Avjøvgv mvivLmx in. Zuvi gvem~Z wKZv‡ei Aa¨vq¸‡jv‡K wb‡¤œv³ 

ZviZx‡e web¨¯Í K‡i‡Qb| wZwb cÖ_‡gB G‡b‡Qb كتاب الصالة Gi g‡a¨ 

 : Gi gvmAvjvI wb‡q G‡m‡Qb| Gici كتاب الطهارة

ْومر ،  كرَتاُب الزََّكاةر  ، كرَتاُب النِرَكاحر ،  كر كرَتاُب اْلَمَناسر ،  كرَتاُب احْلَْيضر َوالنِرَفاس،  كرَتاُب الصَّ
، كرَتاُب احْلُُدودر ،  كرَتاُب اأْلَْْيَانر ،  كرَتاُب اْلَواَلءر ،  كرَتاُب اْلُمَكاَتبر ،  كرَتاُب اْلعرْتقر ،  كرَتاُب الطَّاَلقر 
ررَقةر  رَير ،  كرَتاُب السَّ ْسترْحَسانر ،  كرَتاُب السِر يطر ،  كرَتاُب التََّحرِري،  كرَتاُب االر اُب كرتَ ،  كرَتاُب اللَّقر

اَبقر ،  طَةر قْ اللُّ  يَعةر ،  كرَتاُب اْلَغْصبر ،  كرَتاُب اْلَمْفُقودر ،  كرَتاُب اإْلر كرَتاُب ،  كرَتاُب اْلَعارريَّةر ،  كرَتاُب اْلَودر
ررَكةر  ْيدر ،  الشَّ اَبئرحر ،  كرَتاُب الصَّ كرَتاُب ،  كرَتاُب اْلبُ ُيوعر ،  كرَتاُب اهلْرَبةر ،  كرَتاُب اْلَوْقفر ،  كرَتاُب الذَّ

ْفَعةر ،  ْرفر الصَّ  ْسَمةر ،  كرَتاُب الشُّ َجارَاتر ،  كرَتاُب اْلقر ي،  كرَتاُب اإْلر كرَتاُب ،  كرَتاُب َأَدبر اْلَقاضر
َهاَداتر  َهاَدةر ،  الشَّ ْعَوى،  كرَتاُب الرُُّجوعر َعْن الشَّ َرار،  كرَتاُب الدَّ ق ْ ، كرَتاُب اْلوََكاَلةر ،  كرَتاب اإْلر

كرَتاُب ،  كرَتاُب اْلُمَزاَرَعةر ،  كرَتاُب اْلُمَضارَبَةر ،  كرَتاُب الرَّْهنر ،  ْلحر كرَتاُب الصُّ ،  كرَتاُب اْلَكَفاَلةر 
ْربر  كرَتاُب ،  كرَتاُب اْلَمْأُذونر اْلَكبررير ،  كرَتاُب احْلَْجرر ،  كرَتاُب اإْلرْكَراهر ،  كرَتاُب اأْلَْشرربَةر ،  الشِر
اَيتر  ْينر ،  َتاُب اْلَوَصاايَ كر ،  كرَتاُب اْلَمَعاقرلر ،  كرَتاُب اجلْرَنااَيتر ،  الدِر كرَتاُب اْلعرْتقر ،  كرَتاُب اْلَعنْير َوالدَّ

ْورر ،  يفر اْلَمَرضر  َثى،  كرَتاُب اْلَفَرائرضر ،  كرَتاُب الدَّ َثى،  كرَتاُب فَ َرائرضر اخْلُن ْ كرَتاُب ،  كرَتاُب اخْلُن ْ
َسابر اْلَوَصاايَ  ُروطر ،  َلىكرَتاُب اْختراَلفر َأيبر َحنريَفَة َواْبنر َأيبر َلي ْ ،  حر ، كرَتاُب احلْرَيلر ،  كرَتاُب الشُّ

َجارَةر  َة اْلكتاب، كرَتاُب الرََّضاعر ،  كرَتاُب اْلَكْسبر ،  اَبُب الصُّْلحر ، اَبُب اْلوََكاَلةر ، اَبُب اإْلر  .َخامتر
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK mvivLmx in. GB wKZv‡e `jxj cÖgv‡Yi cÖwZ LyeB ¸iæZ¡ cÖ`vb 

K‡i‡Qb| wZwb KziAvb, nv`xm, AvQvi, wKqvm I BmwZnmvb Øviv `jxj 

†ck K‡i‡Qb| BLwZjvdx gvmvB‡j cÖwm× dzKvnv‡q wKiv‡gi BLwZjvd 

eY©bvi cÖwZI ¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qb| Bgvg Avey nvbxdv, Bgvg gvwjK, Bgvg 

hydvi, Bgvg Avey BDmyd, Bgvg gynv¤§v`, Bgvg kvwdC I nvmvb Be‡b 

whqv` in. Gi gv‡S wdKnx BLwZjvd eY©bv K‡i‡Qb| †Kv‡bv †Kv‡bv 

                                                 
422

 . Avj gvem~Z 1/4| 
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gvmAvjvq †mªd nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd eY©bv K‡i‡Qb, 

Ab¨‡`i BLwZjvd eY©bv K‡ibwb| 

BLwZjvd eY©bvi †ÿ‡Î AwaKvsk RvqMvq wZwb cÖ_‡g nvbvdx 

gvhnv‡ei AwfgZ D‡jøL K‡i‡Qb, Gici wecÿxq‡`i AwfgZ I `jxj 

D‡jøL K‡i‡Qb, AZci cm›`bxq AwfgZ Z_v cÖ_g gvhnv‡ei `jxj D‡jøL 

K‡i‡Qb| AwaKvsk RvqMvq wecÿxq‡`i `jx‡ji Bjgx Av›`v‡R Av‡jvPbv 

K‡i RIqveI w`‡q‡Qb| 

nv`xm D‡jøL K‡i nv`x‡mi gvb Z_v mnxn, hCd, nvmvb, Mixe 

BZ¨vw`i w`‡K Bw½Z K‡ibwb; eis AwaKvsk RvqMvq nv`x‡mi †idv‡iÝI 

D‡jøL K‡ibwb423| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZvewU nvbvdx gvhnv‡ei AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© GKwU wKZve| nvbvdx 

gvhnv‡ei GKRb mycÖwm× dKxn wKZvewU msKjb K‡ib| Bgvg gynv¤§v` 

in. Gi hvwniæi wiIqvqv‡Zi Qq wKZv‡ei ms‡ÿwcZ wKZve ÔKvdxÕi kivn 

I e¨vL¨vMÖš’| Avjøvgv Be‡b Av‡e`xb kvgx in. e‡jb424: 

 وكتب ظاهر الرواايت أتت + ستاً و ابألصول أيضاً ْسيت
 وجيمع الست كتاب الكايف + للحاكم الشهيد فهو الكايف

 أقوى شروحه الذي كالشمس + مبسوط مشس األمة السرخسي
Òhvwniæi wiIqvqv‡Zi wKZve n‡”Q QqwU| †h¸‡jv‡K Dm~jI ejv nq| 

GB Qq wKZve‡K GKÎ K‡i‡Q nv‡K‡g knx‡`i Kvdx bvgK wKZve| Avi 

Kvdxi me©vwaK gRe~Z kivn n‡”Q kvgmyj AvB¤§vn mvivLmx in. Gi 

gvem~Z bvgK wKZve|Ó 

Avjøvgv ZviZ~mx425 in. e‡jb426: 

                                                 
423

 . Avj gvem~Z 1/4-65, 10/2-51, 16/59-75| 

424
 . DK~`y imwgj gydZx c„. 45, 59| 

425
هو ابو اسحاق، إبراهيم بن على بن أمحد، الطرطوسي، أحد علماء احلنفية، ممن برع يف الفقه واألصول،  . 

ه ، من تصانيفه: اإلعالم يف مصطلح الشهود  ٧٥٨، وأفىت، وانظر، وأفاد، و ويل قضاء دمشق، تويف سنة درس
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َا خُيَالرُفُه، َواَل يُ رَْكُن إالَّ إَلْيهر، َواَل يُ ْفىَت َواَل يُ َعوَّ " يِر اَل يُ ْعَمُل مبر َرْخسر ُل إالَّ َمْبُسوُط السَّ
 ."َعَلْيهر 

ÒBgvg mvivLmx in. Gi gvem~‡Zi mv‡_ mvsNwl©K Awfg‡Zi Dci 

Avgj Kiv hv‡ebv, †KejgvÎ gvem~‡Zi DciB fimv Ki‡Z n‡e, gvem~‡Z 

ewY©Z Awfg‡Zi DciB dZIqv cÖ`vb Ki‡Z n‡e Ges GKgvÎ gvem~‡Zi 

DciB Av ’̄v ivL‡Z n‡e|Ó 

wdK‡n nvbvdx‡Z gvem~Z bv‡g K‡qKwU wKZve _vKv m‡Z¡I Ôgvem~ZÕ 

ej‡j AwaKvsk †ÿ‡Î Bgvg mvivLmxi gvem~Z‡KB eySv‡bv nq| AZGe 

mK‡ji wbKU MÖnY‡hvM¨Zv I cÖwmw× GB wKZv‡ei ¸iæZ¡ Ges Bjgx 

g~j¨vq‡bi Rb¨ h‡_ó| 

wKZvewU 30 L‡Ê 1414 wn. 1993 C. دار املعرفة ˆeiƒZ †_‡K cÖKvwkZ 

n‡q‡Q| 

 

  427ه ( رمحه هللا خمطوط ٣٠٠١حبر للباقاين )ت جمرى األهنر على ملتقى األ
70| wKZv‡ei bvg : gvRivj Avbûi Avjv gyjZvKvj Aveûi| 

wjLK: gvng~` Be‡b evivKvZ Avj evKvbx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gvng~`, wcZvi bvg evivKvZ, wbmeZx bvg 

evKvbx, Dcvwa b~iæÏxb| wZwb nvbvdx gvhnv‡ei GKRb dKxn| bvej~m 

kn‡ii GKwU MÖvg ÔevKvÕ, Zvi w`‡K wbmeZ K‡i evKvbx ejv nq| wZwb 

g~jZ ÔevKvÕ AÂ‡ji| Z‡e Zuvi Rb¥ I g„Zz¨ `vwgk‡K| g„Zz¨: wZwb 1003 

wnRix gyZvweK 1594 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib428| 

wKZve cwiwPwZ: 

                                                                                                       
، الفوائد البهية ٢١٥-١/٢١٣طرطوسية، ومناسك احلج. انظر: الطبقات السنية للتميمي واحلكام، الفتاوى ال

.١٠للكنوي ص/  
426

 . ivÏyj gynZvi 1/70, kiû DK~w` imwgj gydZx c„. 59, Bikv`y Avnwjj wgjøvn wjj gywZC c„. 

346, 347, Av`veyj gydZx wjj eiKZx c„. 11| 

427
 خمطوطات جامعة امللك سعود ابلرايض ١/١١٣١، ٢/١١٣٢ف، ٦٣٦ لوحة . 

428
 . Avj AvÔjvg 7/166; LyjvmvZzj AvQvi 4/317| 
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GwU Avjøvgv nvjvex iwPZ gyjZvKvj Aveû‡ii GKwU wekvj kivn| GB 

kivnwU iPbvi †ÿ‡Î wjLK wn`vqv Ges Gi kivnmg~n I wdK‡n nvbvdxi 

Ab¨vb¨ wKZv‡ei mnvqZv wb‡q‡Qb429| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

GB kiv‡ni g‡a¨ evKvbx in. BLwZjvdx gvmAvjvq Bgvg Avey nvbxdv, 

Bgvg Avey BDmydz, Bgvg gynv¤§v`, Bgvg hydvi, Bgvg gvwjK I Bgvg 

kvwdC in. Gi AwfgZ‡K D‡jøL K‡i‡Qb| AwaKvsk RvqMvq Zv‡`i 

Awfg‡Zi `jxjI D‡jøL K‡i‡Qb| A‡bK mgq nvbvdx gvhnv‡ei cÿ n‡Z 

Ab¨vb¨ gvhnv‡ei `jx‡ji RIqveI w`‡q‡Qb430| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei ¸iæZ¡ Gi g‡a¨ wbwnZ †h, wjLK G‡Z nvbvdx gvhnve 

Ab¨b¨ gvhnv‡ei gyRZvwn`xb‡`i AwfgZ eY©bvi e¨vcv‡i ¸iæZ¡v‡ivc 

K‡i‡Qb| GQvov GwU nvbvdx gvhnv‡ei GKwU g~j¨evb gZ‡bi wKZv‡ei 

kivn| AwaKš‘ e¨vL¨vKvi gZ‡bi wjL‡Ki QvÎI e‡U431| 

 ه ( رمحه هللا١٠٧٨لداماد أفندي )ت  اأْلَهْنُرر يفر َشْرحر ُمْلتَ َقى اأْلَحْبُرر  جَمَْمعُ 
71| wKZv‡ei bvg : gvRgvDj Avbûi| 

wjLK: Avãyi ingvb kvqL hv`vn in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avãyi ingvb, wcZvi bvg gynv¤§v`, `v`vi 

bvg myjvBgvb, WvK bvg kvqL hv`vn, `vgv` I kvqLyj Bmjvgb bv‡g 

cÖwm×| ZzwK© ’̄v‡bi كليبويل Gi Awaevmx| wZwb nvbvdx gvhnv‡ei GKRb 

dKxn| g„Zz¨: wZwb 1078 wnRix gyZvweK 1667 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib432| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU Avjøvgv nvjvex iwPZ gyjZvKvj Aveû‡ii Av‡iKwU kivn| 

gymvwbœd in. GB kivnwU wjLvi KviY m¤ú‡K© gyKvÏvgvq e‡jb, ÒA‡b‡KB 

                                                 
429

 جمري االهنر )خمطوط( ١/أ، ٦٣٦/أ . 
430

 . cÖv¸³  ٥/ب-١٠/ب، ١٨٣/ب-١٨٨/أ، ٦٠٠/ب-٦٠١/أ 
431

 . cÖv¸³| 

432
 . Avj AvÔjvg 3/332; nvw`qvZzj Av‡idxb 1/549| 

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#168 

Gi kivn K‡i‡Qb, wKš‘ kivn Ki‡Z wM‡q Zuv‡`i †KD dvq`vnxb `xN©vwqZ 

K‡i‡Qb, Avevi †KD G‡Kev‡i ms‡ÿc K‡i‡Qb| ZvB Avwg Gi Ggb 

GKwU kivn Kivi B”Qv †cvlY Kwi hv GZ `xN© n‡e bv †h wei³‡eva G‡m 

hvq Avevi GZ ms‡ÿc n‡e bv †h, eyS‡Z Kó nqÓ| †hgb wZwb e‡jb:433 

ْن َغرْير  ٍض مر ْن ُكلِر ُحْلٍو َوَحامر يَق لُبِرهر مر ٍض َوحَتْقر َأَرْدت تَ ْبيرنَي َمْكُنونرهر َعْن ُكلِر حُمَْكٍم َوَغامر
ةر ُمتَ وَ  مَّ ةر َواْلَمَسائرلر اْلُمهر ْن اْلَفَوائردر اجْلَمَّ اًل يفر إْطَناٍب ممُرلٍِ َوإرجَياٍز خمُرلٍِ َوَأحْلَْقت برهر َكثرريًا مر غِر

ْشرر َعْن اللَُّبابر َمَع قرلَّةر اْلبرَضاَعةر وََكثْ َرةر اهْلُُمومر َواآْلاَل  َوابر َومَتْيريزر اْلقر مر ََتْلريصر احْلَقِر َوالصَّ
ثر اْلَماَل  مر َواْختراَللر احْلَالر َوتَ َراُكمر بَ َواعر  .لر َواْشترَعالر نرريَانر َشَدائردر الطَّرريقر يفر اللََّيايلر َواأْلَايَّ

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i cvkvcvwk Bgvg kvwdC, Bgvg 

gvwjK I Bgvg Avngv` in. Gi gvhnveI D‡jøL K‡i‡Qb| cÖvq RvqMvq 

nvbvdx gvhnv‡ei ¯̂c‡ÿ KziAvb I nv`xm Øviv `jxj †ck K‡i‡Qb| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei ¸iæZ¡ Gi g‡a¨B wbwnZ †h, GwU nvbvdx gvhnv‡ei 

gyZvAvLwLixb‡`i GKwU †kÖô gZ‡bi wKZv‡ei kivn| GQvov G‡Z 

dzKvnv‡`i BLwZjvd I nvbvdx gvhnve‡K `jx‡j bKjx Øviv cÖvavb¨ †`Iqv 

n‡q‡Q| 

wKZvewU 2 L‡Ê دار إحياء الرتاث العريب †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| Avi مكتبة
األهنر جممع K‡_†  ئٹهكواملنار   Ges AvjvDÏxb nvmKvdx in. iwPZ الدر املنتقى 

DfqwU GK‡Î 4 L‡Ê cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ١٠٦٩)ت  رنباليللشُ لنور اإليضاح مراقي الفالح شرح 
72| wKZv‡ei bvg : gvivwKDj dvjvn| 

wjLK : nvmvb Be‡b Av¤§vi ïiæ¤̂yjvjx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

رنباليللشُ ل وجناة األرواحنور اإليضاح   `ªóe¨| 

                                                 
433

 . gvRgvDj Avbûi 1/8 [gvKZvevZz gvbvi]| 
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wKZve cwiwPwZ: 

GwU wjL‡Ki wbR nv‡Z wjwLZ Ôb~iæj ChvnÕ bvgK wKZv‡ei GKwU 

mwe Í̄vwiZ kivn| wjLK cÖ_‡g امداد الفتاح bv‡g Ôb~iæj ChvnÕi GKwU 

mswÿß kivn wj‡Lb| AZci eÜz evÜe‡`i Aby‡iv‡ai cwi‡cÖwÿ‡Z D³ 

kivwU‡Z AviI we Í̄vwiZ Av‡jvPbv ms‡hvRb K‡i Zv‡K  مراقي الفالح ابمداد
 |bv‡g bvgKiY K‡ib434 الفتاح شرح نور اإليضاح

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z gv‡S g‡a¨ nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd eY©bv 

K‡i‡Qb Ges KLbI KLbI `jxjI eY©bv K‡i‡Qb| Ab¨vb gvhnv‡ei 

Bgvg‡`i BLwZjvd eY©bv K‡ibwb| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei ¸i‡Z¡i Rb¨ GZUzKzB h‡_ó †h, GwU wkÿv wm‡jev‡mi 

AšÍfz©³ Ôb~iæj ChvnÕ bvgK wKZv‡ei GKwU we Í̄vwiZ kivn| 

 

 ه ( رمحه هللا ٩٠٧مستخلص احلقائق للقاري )كان حيًّا سنة 
73| wKZv‡ei bvg : gymZvLjvmyj nvKv‡qK| 

wjLK: Beivnxg Be‡b gynv¤§v` Avj Kvix in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Beivnxg, wcZvi bvg gynv¤§v`, KzwbqvZ Avey 

BmnvK, Dcvwa eyinvbyÏxb, wbmewZ bvg Avj Kvix| wZwb nvbvdx gvhnv‡ei 

GKRb Ab¨Zg dKxn| Zuvi Rb¥ I g„Zz¨ ZvwiL cvIqv hvqbv| Z‡e wZwb 

907 wnRix ch©šÍ †eu‡P wQ‡jb, †Kbbv, wZwb GB wKZvewU 907 wnRix‡Z 

msKjb †kl K‡ib435| 

wKZve cwiwPwZ: 

                                                 
434

 . Kvkdzh hyb~b 2/1982, gvivwKj dvjvn c„. 13| 

435
 . gyÔRvgyj gymvwbœdxb 4/408; gyÔRvgyj gyAvwjødxb 1/75; Kvkdzh hyb~b 2/1516| 

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#170 

GwU nv‡dhyÏxb bvmvdx in. iwPZ ÔKvbhy` `vKv‡q‡KiÕ GKwU wgkÖYxq 

kivn436| wjLK G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei ¸iæZ¡c~Y© wewfbœ wKZve †_‡K 

e¨vL¨v we‡kølY mwbœweó K‡i‡Qb Ges Dm~jmn m~i‡Z gvmAvjv eY©bv 

K‡i‡Qb, †Kv‡bv RvqMvq cÖkœ _vK‡j Zv D‡jøL K‡i DËi w`‡q‡Qb437| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

AwaKvsk RvqMvq Bgvg Avey nvbxdv I Zuvi wkl¨ Ges Bgvg kvwdC, 

Bgvg gvwjK in. Gi BLwZjvd eY©bv K‡i‡Qb| ms‡ÿ‡c cÖ‡Z¨‡Ki `jxj 

eY©bv K‡i‡Qb, gv‡S g‡a¨ wecÿxq‡`i `jx‡ji RIqve w`‡q‡Qb| 

BLwZjvd eY©bvi †ÿ‡Î cÖ_‡g cm›`bxq I راجح Dw³ G‡b‡Qb Gici 

wecÿxq‡`i Dw³ G‡b‡Qb `jxjmn| AZci cm›`bxq Dw³i `jxj 

G‡b‡Qb438| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei ¸iæZ¡ Gi g‡a¨ wbwnZ †h, GwU wdK‡n nvbvdxi ¸iæZ¡c~Y© 

GKwU gZ‡bi wKZv‡ei kivn| Z‡e Gi wjLK mK‡ji Kv‡Q cÖwm× bq| 

wKZvewU 1358 wn. BwÊqv †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 439ه ( رمحه هللا خمطوط ٧١٠املستصفى من املستوىف حلافظ الدين النسفي )ت 
74| wKZv‡ei bvg: Avj gymZvmdv wgbvj gymZvIdv| 

wjLK : Aveyj evivKvZ nv‡dhyÏxb Avb bvmvdx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` كنز الدقائق حلافظ الدين النسفي

wKZve cwiwPwZ: 

GwU Aveyj Kv‡mg mvgviKv›`x in. cÖYxZ ÔAvj wdKûb bv‡dÕ Gi 

Av‡iKwU kivn I e¨vL¨vMÖš’| wKZv‡ei bvg Øviv cÖZxqgvb nq †h, gymvwbœd 

                                                 
436

 . Kvkdzh hyb~b 2/1516| 

437
 . gymZvLjvmyj nvKv‡qK 1/5| 

438
 . gymZvLjvmyj nvKv‡qK 1/13-25, 191-195| 

439
 خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض: ٣٤٣٩ ف، ٢٣٩ لوحة. . 
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in. GB wKZvewU Zuvi ÔgymZvIdvÕ bvgK Av‡iKwU wKZve †_‡K Pqb 

K‡i‡Qb| †hgbwU Zuvi cwiwk‡ói K_v Øviv eySv hvq| wZwb e‡jb:  

ر يف تقرير بعض الدالئل لبعض املسائل، خوفًا من سآمة "قد وقع االختصا
األصحاب وحذرًا من ماللة األحباب، واتكاال على ما أودعته يف "املستوىف"، وْسيته 

 املستصفى من املستويف."
ÒKwcZcq gvmAvjvi `vjv‡qj †ek mswÿß n‡q wM‡q‡Q| mv_x-m½x I 

eÜz-evÜeMY nqZ wei³‡eva Ki‡e wKsev ÔgymZvIdvÕ wKZv‡ei Dci 

wbf©ikxj n‡q co‡e, (GRb¨ Avwg GB wKZvewU msKjb K‡iwQ)| Avi Gi 

bvg w`‡qwQ ÔAvj gymZvmdv wgbvj gymZvIdvÕ440|Ó  

wKZvewU msKj‡b wjLK Zuvi D Í̄v` Avjx Avi ivgykx in. †_‡K DcK…Z 

n‡q‡Qb Ges wZwb GB wKZv‡ei g‡a¨ Avjx Avi ivgykx Ges Zuvi Aci 

D Í̄v` Kvi`vix in. Gi D×…Z eûevi †ck K‡i‡Qb| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK GB wKZv‡e cÖPzi cwigv‡Y `jxj †ck K‡i‡Qb Ges nvbvdx 

gvhnv‡ei BgvgMYmn Ab¨vb¨ Bgvg‡`i gvhnveI D‡jøL K‡i‡Qb| Ab¨vb¨ 

dzKvnv‡q wKivg‡`i wbqg n‡jv, Zuviv cÖ_‡g gvmAvjv D‡jøL K‡ib, Gici 

dzKvnv‡`i Dw³, Gici cÖ‡Z¨‡Ki `jxj †ck K‡ib| wKš‘ wZwb BLwZjvd 

I `jxj cÖgvY Ab¨vb¨ dzKvnv‡`i b¨vq wbqgZvwš¿Kfv‡e †ck K‡ibwb; eis 

wZwb gZ‡bi BeviZ wKsev k‡ãi e¨vL¨v Ki‡Z wM‡q `jxj †ck K‡i 

w`‡q‡Qb| Ggwbfv‡e KLbI KLbI dzKvnv‡`i Dw³I e‡j w`‡q‡Qb| wZwb 

AwaKvsk mgq wecÿxq‡`i `jx‡ji RIqveI w`‡q‡Qb441| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

nv‡dhyÏxb bvmvdx in. Gi GB wKZvewU dzKvnv‡q wKiv‡gi wbKU 

DcKvix I wbf©i‡hvM¨ GKwU wKZve wn‡m‡e MY¨ Kiv nq442| 

                                                 
440

 املستصفى من املستوىف )خمطوط( ٢٣٩/أ . 
441

 املستصفى من املستويف )خمطوط( ٦/أ-١٦/أ، ٣٧/ب-٤٦/أ، ١٤٩/ب-١٥١/ب . 
442

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 102; Avj BKjxj wjj Bjvnvev`x 1/3;  كتائب أعالم األخيار
ب./٤١٥للكفوي )خمطوط(   

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#172 

 

  443ه ( رمحه هللا خمطوط ٠٠٤١منح الغفار لشرح تنوير األبصار للتمراتشي )ت 
75| wKZv‡ei bvg : wgbvûj Mvd&dvi| 

wjLK: LZxe ZzgyiZvkx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` تنوير األبصار و جامع البحار للتُُّمراتشي

wKZve cwiwPwZ: 

GwU LZxe ZzgyiZvkx in. Gi ¯̂iwPZ ÔZvbexiæj Avemv‡iÕi GKwU 

kivn| wjLK hLb ¯̂xq gZ‡bi wKZve ÔZvbexiæj AvemviÕ wjLv †_‡K 

dv‡iM n‡jb, ZLb wZwb Gi GKwU kivn wjLviI msKí Ki‡jb| wZwb 

e‡jb:  

"عليه شرحًا لطيفاً، حيل مشكالته، و يبني كناايته وإشارته، مع زايدة فوائد عظيمة 
  ة."وعوائد جسيمة وقواعد لطيفة وزائد شريف

ÒAvwg Gi PgrKvi GKwU kivn wjL‡ev hv GB wKZv‡ei RwUjZv‡K `~i 

K‡i w`‡e Ges Gi Bkviv I Bw½Zm~PK welqvw`‡K cÖKvk K‡i w`‡e| 

cvkvcvwk G‡Z Ab¨vb¨ DcKvix welq Ges g~jbxwZI ms‡hvRb Ki‡ev444|Ó 

AZci wZwb GB kivnwU cÖYqb K‡ib Ges Zv‡Z g~j gZ‡bi wek` e¨vL¨v 

cÖ`vb K‡ib445| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

AwaKvsk †ÿ‡Î BLwZjvdx gvmAvjvq nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i 

AwfgZ‡K eY©bv K‡i‡Qb| cvkcvwk Ab¨vb¨‡`i AwfgZI †ck K‡i‡Qb| 

†Kv_vI `jxj G‡b‡Qb Avevi †Kv_vI `jxj Av‡bbwb| D‡jøL¨ †h, wZwb 

bKjx `jxj LyeB Kg G‡b‡Qb| AwaKvsk RvqMvq nvbvdx gvhnv‡ei 

c~e©eZ©x wKZv‡ei D×…wZ w`‡q‡Qb446| 

                                                 
443

 خمطوطات مكتبة عارف ابملدينة املنوة ٦٢١ ورقة . 
444

 منح الغفار )خمطوط( ١/ب . 
445

 . Kvkdzh hyb~b 1/501| 

446
 منح الغفار )خمطوط( ٤/أ-١١/ب، ١٨٤/ب-١٨٨/أ،٤٦٣/أ-٤٦٥/أ . 
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nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei ¸iæZ¡ Gi g‡a¨ wbwnZ †h, GwU ¯̂qs gymvwbœ‡di ¯̂n‡¯Í 

wjwLZ gZ‡bi wKZv‡ei kivn| Avi NiIqvjvB fv‡jv R‡bb †h, Zuvi N‡i 

wK Av‡Q| AZGe GwU ÔZvbexiæj Avemv‡iiÕ Ab¨vb¨ mKj kivn A‡cÿv 

†kÖô kivn| hw`I G‡Z `jx‡j bKjx Kg ZeyI GwU m‡e©vËg kivn| 

 

 ه ( رمحه هللا ١٣٠٤النافع الكبري ملن يطالع اجلامع الصغري للكنوي )ت 
67 | wKZv‡ei bvg : Avb bvwdDj Kvexi| 

wjLK: gynv¤§v` Avãyj nvB jvL‡bŠex in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v` Avãyj nvB, wcZvi bvg gynv¤§v` 

Avãyj nvjxg Avbmvix, `v`vi bvg gynv¤§v` Avgxbyjøvn| wbmeZx bvg 

jvL‡bŠex, KzwbqvZ Aveyj nvmvbvZ| wZwb nvbvdx gvhnv‡ei weÁ GKRb 

dKxn wQ‡jb Ges ivex‡`i Rxebx I nv`xm wekvi` wQ‡jb| Rb¥: wZwb 

1264 wnRix gyZvweK 1848 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 1304 

wnRix gyZvweK 1887 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib447| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU Bgvg gynv¤§v` in. iwPZ ÔAvj RvwgDm mvMx‡iÕi GKwU mswÿß 

wUKv MÖš’| GB wKZv‡ei ïiæ‡Z GKwU gyKvÏvgv i‡q‡Q, Avi GB gyKvÏvgvi 

g‡a¨ PviwU فصل Ges GKwU خامتة i‡q‡Q| 

cÖ_g فصل n‡”Q طبقات الفقهاء و الكتب m¤ú‡K©| wØZxq فصل n‡”Q 

ÔRvwgDm mvMx‡iÕi dhxjZ m¤ú‡K©| Z…Zxq فصل n‡”Q wZb AvB¤§v Z_v 

Bgvg Avey nvbxdv, Bgvg Avey BDmyd I Bgvg gynv¤§v` in. Gi Rxebx I 

dhxjZ m¤ú‡K©| PZz_© فصل n‡”Q ÔRvwgDm mvMx‡iÕi Ab¨vb¨ e¨vL¨vKvi 

Ges مرتبني I انظمني m¤ú‡K©| Avi خامتة n‡”Q GB wKZv‡ei wjLK Z_v 

Avjøvgv Avãyj nvB jvL‡bŠex in. Gi Rxebx m¤ú‡K©| 

                                                 
447

 . Avj AvÕjvg 6/187; Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 248, gyÕRvgyj gvZe~ÔAvZ c„. 1595| 
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BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK GB wUKv M‡š’ BLwZjvd I `jxj Dc ’̄vcb cÖms‡M wbw`©ó †Kv‡bv 

c×wZ Aej¤^b K‡ibwb| cvVK †Kv‡bv †Kv‡bv RvqMvq †`L‡Z cv‡eb †h 

wZwb †mªd gZ‡bi `jxj D‡jøL K‡i‡Qb| Avevi †Kv‡bv RvqMvq †mªd g~j 

BLwZjv‡di w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb| KLbI KLbI Ab¨vb¨ Bgvg‡`i 

ivq‡KI ms‡hvRb K‡i‡Qb| KLbI KLbI nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i 

BLwZjvd‡K eY©bv K‡i‡Qb, Avevi KLbI KLbI nvbvdx gvhnv‡ei 

Bgvg‡`i †_‡K ewY©Z gZ‡f`c~Y© ivq eY©bv K‡i‡Qb| KLbI KLbI 

mswÿßvKv‡i `jxj eY©bv K‡i‡Qb Avevi KLbI KLbI eY©bv K‡ibwb| 

AwaKvsk RvqMvq wZwb Zuvi wKZve "السعاية يف شرح الوقاية" Gi †idv‡iÝ 

w`‡q‡Qb| †hgb KLbI wZwb e‡j‡Qb كما بسطناه يف السعاية Avevi KLbI 

e‡j‡Qbتكفلنا بذكره يف السعاية †Kv_vI e‡j‡Qb  حققنا املقام مبا ال مزيد عليه يف
 |cÖf…wZ evK¨ Øviv Bw½Z K‡i‡Qb448 السعاية فعليك به

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei ¸iæZ¡ Gi g‡a¨B wbwnZ †h, GwU nvbvdx gvhnv‡ei 

wbf©i‡hvM¨ Qq wKZve Z_v hvIqvwniæi wiIqvqv‡Zi Ab¨Zg GKwU wKZve 

ÔRvwgDm mvMx‡iÕi kivn I e¨L¨vMÖš’| 

wKZvewU 1 L‡Ê 1406 wn. عامل الكتب ˆeiƒZ †_‡K Ges 1411 wn. 

1990 C. إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٩٨٨نتائج األفكار يف كشف الرموز واألسرار لقاضي زاده )ت 
77| wKZv‡ei bvg : bvZvBRyj AvdKvi| 

wjLK: kvgmyÏxb Avngv` Kvhx hv`vn in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

                                                 
448

 . Avb bvwdDj Kvexi c„. 71-101, 144-153| 
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bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avngv`, Dcvwa kvgmyÏxb, Kvhx hv`vn bv‡g 

cÖwm×| nvbvdx gvhnv‡ei weÁ GKRb dKxn| g„Zz¨: wZwb 988 wnRix 

gyZvweK 1850 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib449| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU c~e©eZx© wKZve dvZûj Kv`x‡ii تكملة ev cwic~iK| wjLK Kvhx 

hv`vn G‡Z Avjøvgv gviMxbvbx in. iwPZ Ôwn`vqvÕ wKZv‡ei wKZveyj 

IKvjvn †_‡K †kl ch©šÍ kivn K‡i‡Qb| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wKZv‡ei wjLb c×wZi e¨vcv‡i Kvhx hv`vn Bebyj ûgv‡gi wjLb 

c×wZ AbymiY K‡ibwb| Avjøvgv Bebyj ûgvg dzKnv‡`i BLwZjvd Ges 

AvKjx-bKjx `jxj Pzj‡Piv we‡kølYmn †ck Kivi e¨vcv‡i †h ai‡bi 

¸iæZ¡ w`‡q‡Qb Kvhx hv`vn †Zgb K‡ibwb| AwaKvsk RvqMvq wZwb nvbvdx 

gvhnv‡ei BLwZjvd G‡b‡Qb, `jxjI `yj©efv‡e G‡b‡Qb Ges Ab¨vb¨ 

dzKvnv‡`i AwfgZI Lye Kg G‡b‡Qb450| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZvewU nvbvdx gvhnv‡ei gnv g~j¨evb GKwU wKZve Z_v wn`vqv 

wKZv‡ei Ask we‡k‡li kivn nIqvi Kvi‡Y h‡_ó ¸iæZ¡ iv‡L| we‡kl K‡i 

wKZv‡ei wjLK Avjøvgv Kvhx hv`vn in. ZrKvjxb hy‡Mi weØ¾b Av‡jg‡`i 

Ab¨Zg| mybvg myL¨vwZi Kvi‡Y mK‡ji wbKU cÖwm× e¨w³Z¡ wQ‡jb| Z‡e 

ÔbvZvBRyj AvdKviÕ ÔdvZûj Kv`x‡iiÕ cwic~iK nIqv m‡Ë¡I gh©v`v I 

¸iæ‡Z¡i w`K †_‡K ÔdvZûj Kv`x‡iiÕ mgch©v‡q †cuŠQ‡Z cv‡iwb| hv 

wKZv‡ei cvVK‡`i Kv‡Q AÁvZ bq451| 

 

 ه ( رمحه هللا ١٠٠٥جنيم )ت لعمر بن النهر الفائق شرح كنز الدقائق 
78| wKZv‡ei bvg : Avb bvniæj dv‡qK kiû Kvbhy` `vKv‡qK| 

wjLK: Dgi Be‡b Be&ivnxg in.| 

                                                 
449

 . kvhvivZz hvnve 8/414; Kvkdzh hb~b 2/2022| 

450
 . bvZvBRyj AvdKvi 8/3-36, 9/462-490, 10/3-9| 

451
 الطبقات السنية للتميمي ١٠٥/٢، اتريخ الفقه للسايس ص/١٢٣ . 
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wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Dgi, wcZvi bvg Be&ivnxg, `v`vi bvg 

gynv¤§v`, Dcvwa wmivRyÏxb| Be‡b byRvBg bv‡g cÖwm×| Zuvi †Kv‡bv GK 

ci`v`vi w`‡K wbmeZ K‡i Be‡b byRvBg ejv nq| wZwb nvbvdx gvhnv‡ei 

GKRb dKxn| wgm‡ii Awaevmx| g„Zz¨: wZwb 1005 wnRix gyZvweK 1596 

L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib452| ÔAvj evniæi iv‡q‡KÕi gymvwbœd hvBbyÏxb Ges 

ÔAvb bvniæj dv‡q‡KÕi gymvwbœd wmivRyÏxb Zuviv `yÔRb ci¯ú‡i Avcb 

fvB| G Kvi‡Y Dfq‡KB Be‡b byRvBg ejv nq| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU nv‡dhyÏxb bvmvdx in. iwPZ ÔKvbhy` `vKv‡q‡KiÕ Av‡iKwU 

kivn| wjLK kivnwU m¤ú~Y© Ki‡Z cv‡ibwb; eis wZwb ÔwKZveyj KvhvÕi 

ÔwKZveyj Kvhx Bjvj KvhxÕ ch©šÍ kivn K‡i‡Qb453| wjLK wKZv‡ei 

gyKvÏvgvq wj‡Lb, ÒwZwb gZ‡bi `y‡e©va¨Zv‡K `~i Kivi Rb¨ Ges mn‡R 

mwVK gg©v_© D×v‡ii Rb¨ cÖvYvšÍKi cÖ‡Póv K‡i‡Qb| BeviZ Ges k‡ãi 

ZvnKxK K‡i‡Qb| cvkvcvwk gyZvKvwÏgxb‡`i ïå my›`i ivq Ges 

gyZvAvLwLixb‡`i M‡elYvi †kÖô mvivsk mwbœe× K‡i‡Qb| GQvov c~e©eZ©x 

†h me e¨vL¨vKvi‡`i †_‡K ÎæwU wePz¨wZ n‡q‡Q we‡klZ Avgvi fvB 

hvBbyÏx‡bi ÔAvj evniæi iv‡q‡KÕi g‡a¨ †hme weåg n‡q‡Q †m¸‡jvi cÖwZ 

mZK©fv‡e Bw½Z Kiv n‡q‡Q|Ó 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK AwaKvsk gvmAvjvq †mªd nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd 

eY©bv K‡i‡Qb Ges Zv‡`i †_‡K ewY©Z wiIqvqvZ¸‡jv D‡jøL K‡i‡Qb| 

KLbI KLbI cm›`bxq I cÖvavb¨Zg Dw³ †Kvb&wU †mw`‡KI Bw½Z 

K‡i‡Qb| A‡bK RvqMvq `jxj I BjøvZ eY©bv K‡i‡Qb| nvbvdx gvhvn‡ei 

BgvgMY Qvov Ab¨vb¨‡`i gZvgZ Lye `yj©efv‡e eY©bv K‡i‡Qb| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

                                                 
452

 . Avj AvÔjvg 5/39; LyjvmvZzj AvQi 3/206| 

453
وذكر حاجي خليفة رمحه هللا يف كشف الظنون ١٥١٧/٢ أنه وصل فيه إىل فصل احلبس من كتاب القضاء،  . 

 وهو قبيل ابب كتاب القاضي إىل القاضي مباشرة.
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GB wKZvewUI nvbvdx gvhvnv‡ei gyZvAvLwLixb‡`i Kv‡Q Av¯’vkxj 

GKwU gZ‡bi wKZv‡ei kivn| GQvov Gi wjLK ¯̂xq hy‡M nvbvdx 

gvhnv‡ei GKRb weÁ dKxn wQ‡jb| Avjøvgv gywneŸx Zuvi m¤ú‡©K e‡jb:  

"الفقيه احملقق، الرشيق العبارة، و أنه كان متبحرًا يف العلوم الشرعية، غواصًا على 
املسائل الغريبة، حمققًا إىل الغاية، سيال الرباع، نديِه يف التحرير، وجيهًا عند احلكام يف 

زمنه، معظمًا عند اخلاص والعام، أخذ عن أخيه الشيخ زين صاحب البحر،" وقال عن  
به الذي ْساه ابلنهر الفائق شرح الكنز، ضاهى به كتاب أخيه البحر كتابه "ألف كتا

الرائق، لكنه أرىب عليه يف حسن السبك للعبارات والتنقيح التام....وله فيه مناقشات على 
  شرح أخيه."

ÒwZwb wQ‡jb gynvw°K dKxn, cÖvÄjfvlx, Dj~‡g kiCq¨vn m¤‡̂Ü Mfxi 

Áv‡bi AwaKvix, wbZ¨ bZzb gvmvB‡ji gnvb M‡elK, Pzj‡Piv we‡kølYKvix, 

D™¢vebx kw³ m¤úbœ, ÿziavi wjLK, ¯^xq hy‡Mi ivRv ev`kvn‡`i wbKU 

gh©v`vkxj, Avg-Lvm me© Í̄‡ii †jv‡Ki wbKU m¤§vwbZ, Avcb fvB hvBbyÏxb 

†_‡K Bjg AR©b K‡i‡Qb|Ó Avjøvgv gywneŸx in. Zuvi wKZve m¤ú‡K© e‡jb: 

ÒwZwb ÔAvb bvniæj dv‡qKÕ wKZvewU msKj‡bi †ÿ‡Î Avcb fvB‡qi 

wKZve ÔAvj evniæi iv‡q‡KÕi AbymiY K‡i‡Qb| Z‡e ïå my›` BeivZ 

Pqb, cwigvR©b I cwi‡kva‡bi w`K †_‡K ÔAvj evniæi iv‡q‡KÕi Dci 

¸YMZ w`K †_‡K e„w× jvf K‡i‡Q| GQvov wZwb ¯̂xq fvB‡qi kivn ÔAvj 

evniæi iv‡q‡KÕi Dci A‡bK ch©v‡jvPbv K‡i‡Qb454|Ó 

wKZvewU 3 L‡Ê 1422 wn. 2002 C. دار الكتب العلمية †_‡K cÖKvwkZ 

n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٥٩٣اهلداية يف شرح بداية املبتدي للمرغيناين )ت 
79| wKZv‡ei bvg: Avj wn`vqv| 

wjLK : Avjx Be‡b Avey eKi gviMxbvbx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

                                                 
454

 . LyjvmvZzj AvQi 3/207-207; التعليقات السنية للكنوي ص/١٣٥ 
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 |¨ªóe` بداية املبتدي للمرغيناين

wKZve cwiwPwZ: 

wn`vqv wKZvewU wdK‡n nvbvdxi cÖwm× `imx wKZve| cy‡iv bvg ÔAvj 

wn`vqv Bjvj we`vqvÕ| A_©vr Ôwe`vqvZzj gyeZv`xÕ‡K حل Kivi w`‡K 

c_cÖ`k©bKvix| GwU gymvwbœd in. Gi ¯̂xq wjwLZ cÖwm× gZ‡bi wKZve 

Ôwe`vqvZzj gyeZv`xÕi ms‡ÿwcZ kivn| wjLK wdKn& kv‡ ¿̄ cÖ_‡g we`vqvZyj 

gyeZv`x bv‡g GKwU msw¶ß wKZve iPbv K‡ib| wKZvewU AZxe mswÿß 

nIqvi Kvi‡Y cieZx©‡Z wKdvqvZyj gybZvnx bv‡g Avwk L‡Ê Gi wekvj 

GKwU kivn ev e¨vL¨vMÖš’ cÖYqb K‡ib| wKš‘ GwU AwaK `xN© nIqvi Kvi‡Y 

cvVK‡`i myweav‡_© wZwb we`vqvZzj gyeZv`xi Av‡iKwU mswÿß kivn wnmv‡e 

Avj-wn`vqv bvgK wKZvewU msKjb K‡ib| MÖš’Kvi wKZv‡ei f~wgKvq Gi 

wjLb c×wZi w`‡K Bw½Z K‡i e‡jb: 

أمجع فيه بتوفيق هللا تعاىل بني عيون الرواية ومتون الدراية اتركا للزوائد يف كل ابب "
معرضا عن هذا النوع من اإلسهاب مع ما أنه يشتمل على أصول ينسحب عليها 

 ."فصول

ÒAvjøvn ZvÔAvjv ZvIdxK `vb Ki‡j Avwg Gi cÖwZ Aa¨v‡q AwZwi³ 

welq cwinvi K‡i دالئل نقلية I دالئل عقلية Rgv Ki‡ev| G e¨vcv‡i Avwg 

wei³Ki AwZ `xN© Av‡jvPbv D‡cÿv Ki‡ev| Z‡e G‡Z Ggb me Dm~j 

mwbœe× _vK‡e, hvi Dci wfwË K‡i A‡bK dziƒC gvmvBj AvnwiZ 

n‡e455|Ó 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK gviMxbvbx in. GB kiv‡ni g‡a¨ BLwZjvdx gvmAvjvq nvbvdx 

gvhnv‡ei Bgvg Z_v Bgvg Avey nvbxdv, Bgvg Avey BDmyd, Bgvg gynv¤§v` 

I Bgvg hydvi in. Gi gZvgZ¸‡jv my¯úófv‡e Zz‡j a‡i‡Qb| nvbvdx 

gvhnv‡e Gme Awfg‡Zi g‡a¨ †Kvb&wU mnxn I wbf©i‡hvM¨ KLbI KLbI 

Zvi w`‡KI Bw½Z K‡i‡Qb| AwaKvsk BLwZjvdx gvmAvjvq Bgvg kvwdC 

I Bgvg gvwjK in. Gi AwfgZI mswÿß `jxjmn D‡jøL K‡i‡Qb| 

                                                 
455

 . Avj wn`vqv 1/5| 
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cvkvcvwk ms‡ÿ‡c Zv‡`i `jx‡ji RIqveI w`‡q‡Qb| KLbI KLbI †mªd 

nvbvdx gvhnv‡ei `jxj D‡jøL K‡i GwU wecÿxq‡`i weiæ‡× û¾vZ nIqvi 

w`‡KI Bw½Z K‡i‡Qb|  

BLwZjvd eY©bvi †ÿ‡Î cÖ_‡g ¯̂xq cm›`bxq AwfgZ Z_v nvbvdx 

gvhnve D‡jøL K‡i‡Qb, Gici Ab¨‡`ii gvhnve D‡jøL K‡i‡Qb| `jxj 

†ck Kivi †ÿ‡Î cÖ_‡g wecÿxq‡`i `jxj †ck K‡i‡Qb Gici ¯̂xq 

gvhnv‡ei ¯̂c‡ÿ Ggbfv‡e `jxj †ck K‡i‡Qb †hb Ab¨vb¨ gvhnv‡ei 

`jx‡ji RIqveI n‡q hvq456| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

wn`vqv wKZvewU wdK‡n nvbvdxi me©vwaK cÖwm× wdK‡ni wKZve| 

cÖvPxbKvj †_‡K G ch©šÍ GwU nvbvwdqv‡`i gv‡S e¨vcK cwiwPwZ jvf K‡i 

Av‡Q| ¸iæZ¡ I gh©v`vi we‡ePbvq G wKZvewU nvbvwdqv‡`i wbKU †h Í̄‡i 

†cuŠ‡Q‡Q, wdK‡ni Ab¨ †Kv‡bv wKZve †m Í̄‡i †cuŠ‡Qwb| evsjv‡`k, fviZ, 

cvwK Í̄vb I AvdMvwb Í̄vbmn A‡bK gv`ivmv-BDwbfvwm©wUi wkÿv cÖwZôv‡b 

G wKZvewU wkÿv wm‡jev‡mi AšÍf©y³ n‡q Av‡Q| G‡K nvbvdx gvhnv‡ei 

wek¦‡Kvl eis wdKn kv‡ ¿̄i wek¦‡Kvl ejv hvq| G‡K wdKn& kv‡ ¿̄i Ggb 

g~jbxwZ wba©viK wKZve ejv †h‡Z cv‡i, †h g~jbxwZ †_‡K wewfbœ 

Abywm×vš— AvnwiZ nq| A‡b‡KB Gi e¨vL¨vMÖš’ iPbv K‡i‡Qb| †KD †KD 

Gi nv`x‡mi ZvLix‡Ri Rb¨ ¯̂Zš¿ wKZve msKjb K‡i‡Qb457| 

BDmyd webœ~ix in.458 e‡jb: 

                                                 
456

 . Avj wn`vqv 1/7-53, 194-220, 405-423| 

457
 . Kvkdzh hyb~b 2/2032-2039| 

458
مد زكراي، البنوري، العامل، الفقيه، احملدث، األديب، من كبار علماء ابكستان يف زمنه،  .  هو حممد يوسف بن حم

ه ، وله مؤلفات منها: بغية  ١٣٩٧علماء، تويف سنة اسس يف كراتشي معهدًا شرعيا كبريًا، ال يزال عامرًا ابلعلم وال
مام، معارف السنن شرح سنن الرتمذي )مل األريب يف مسائل القبلة واحملاريب، فص اخلتام يف مسئلة الفاحتة خلف اإل

-٦٨٥تكملة معجم املؤلفني حملمد خري ص/، ٢٥٦-٢٥٣يكمل(. انظر: أكابر علماء ديوبند حملمد أكرب ص/
٩٦٥.  

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#180 

ثل كتاب اهلداية، ومل يتفق على شرح  مل خيدم كتاب يف الفقه من املذاهب االربعة، م"
كتاب يف الفقه، من الفقهاء، واحملدثني، واحلفاظ املتقنني، مثل ما اتفقوا عل كتاب اهلداية، 

 ."وانهيك هبذا اإلقبال العظيم، وتلقي القوم إايه ابلقبول

ÒwdKn kv‡ ¿̄ wn`vqv wKZvewU †h Ae`vb †i‡L‡Q, gvhnve PZzó‡q 

Giƒc Ae`vb Ab¨ †Kv‡bv wKZve ivL‡Z cv‡iwb| dzKvnv I gynvwÏmx‡b 

wKivg wn`vqvi e¨vcv‡i †hiƒc GKgZ †cvlY K‡i‡Qb, Ab¨ †Kv‡bv kivn I 

wKZv‡ei e¨vcv‡i Giƒc GKgZ †cvlY K‡ibwb| GB wKZv‡ei 

gvKeywjqv‡Zi Rb¨ GZUzKzB h‡_ó †h, D¤§‡Z gymwjgv G‡K me©m¤§wZµ‡g 

Keyj K‡i wb‡q‡Q459|Ó 

wn`vqv wKZvewU RbwcÖqZvi kx‡l© †cuŠQvi KviY n‡”Q, wjLK gviMxbvbx 

in. GB wKZvewU iPbv Ki‡Z wM‡q, dzKvnv‡`i Dw³, `jxj I gvmAvjv 

eY©bvi †ÿ‡Î BLjv‡mi mv‡_ wbijm mvabv I K‡Vvi cwikÖg K‡i‡Qb| 

GQvov gviMxbvbx in. wQ‡jb nvbvdx gvhnv‡ei GKRb mycÖwm× dKxn I 

gyRZvwn`| Gi ¯^xK…wZ w`‡q‡Qb Zuvi hy‡Mi dzKvnv‡q wKivg †hgb AvËvex I 

KvhxLvb in.| GB wKZvewU iPbvi ci wZwb Zuvi hy‡Mi dzKvnv eis Zuvi 

kvqL‡`i DciI †kÖôZ¡ jvf K‡i‡Qb460| Avjøvgv Avãyj nvB jvL‡bŠex in. 

e‡jb:  

إنه "قد طالعت اهلداية مع شرحها.... وكل تصانيفه مقبولة معتمدة، السيمًا اهلداية، ف
 مل يزل مرجعاً للفضالء ومنظراً للفقهاء."

ÒAvwg wn`vqv wKZve‡K Zvi e¨vL¨vMÖš’mn gyZvjvÔAv K‡iwQ, g~jZ 

gviMxbvbx in. Gi mKj iPbvMÖš’B gvKeyj I MÖnY‡hvM¨| we‡klZ wn`vqv 

wKZvewU| GB wKZvewU me©`v Djvgv, Zzjvev I dzKvnv‡`i AvkÖq ’̄j I 

Z_¨m~‡Îi wVKvbv n‡q Av‡Q461|Ó 

wKZvewU 4 L‡Ê دار احياء الرتاث العريب ˆeiƒZ †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

                                                 
459

 . bmeyi ivqvi gyKvÏvgv c„. 16| 

460
 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 2/627; Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 141|  كتائب أعالم األخيار

ب./٣٢٠طوط( )خم  
461

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 142| 
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lô Aa¨vq 

 كتب اخلالف
 

 ه ( ١٨٢اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليلى لإلمام أيب يوسف رح )ت 
80| wKZv‡ei bvg : BLwZjvdz Avex nvbxdv Iqv Be‡b Avex jvqjv| 

wjLK : Bgvg Avey BDmyd in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg BqvKze, wcZvi bvg Be&ivnxg, `v`vi bvg 

nvexe, wbmeZx bvg Avbmvix K~dx evM`v`x| KzwbqvZ Avey BDmyd| wZwb 

Bgvg Avey nvbxdv in. Gi Ab¨Zg kvMwi` I wkl¨| wZwb nvbvdx gvhnv‡ei 

cÖ_g cÖPviKvix| wZwb wQ‡jb Bgvg, Avjøvgv, dKxn, nv‡d‡h nv`xm| 

gvn`x, nv`x I nviƒbyi ikx‡`i hy‡M wZwb evM`v‡`i Kvhx I wePvicwZ 

wQ‡jb| wZwb me© cÖ_g قاضي القضاة ÔcÖavb wePvicwZÕ ev ÔwPd RvwóRÕ 

Dcvwa‡Z f~wlZ nb| Zuv‡K قاضي قضاة الدنياI ejv n‡Zv| nvbvdx gvhnv‡e 

wZwb me© cÖ_g Dmy‡j wdK‡ni wKZve cÖYqb K‡ib| wZwb Bj‡g Zvdmxi, 

gvMvhx I Avie‡`i BwZnvm m¤ú‡K©I weÁ wQ‡jb| wZwb eû MÖš’ cÖ‡YZv 
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wQ‡jb| Rb¥: wZwb 113 wnRix gyZvweK 731 L„óv‡ã K~dvq Rb¥ MÖnY 

K‡ib| g„Zz¨: wZwb 182 wnRix gyZvweK 798 L„óv‡ã evM`v‡` BwšÍKvj 

K‡ib462| 

wKZve cwiwPwZ: 

Bgvg Avey BDmyd in. m‡Zi eQi eq‡m Bgvg Avey nvbxdv in.-Gi 

wkl¨Z¡ jvf K‡ib| Gi c~‡e© wZwb Be‡b Avex jvqjvi wkl¨ wQ‡jb|  

Bgvg Avey BDmyd in. e‡jb, ÒBe‡b Avex jvqjv Avgv‡K AZ¨šÍ † œ̄n 

I Av`i Ki‡Zb| Zuvi `i‡m Avgvi Avjv`v GK ai‡bi gh©v`vI wQj| wKš‘ 

Avwg jÿ¨ K‡iwQ †h, Be‡b Avex jvqjv hLbB †Kv‡bv gvmAvjvi mgvavb 

Lyu‡R bv †c‡Zb ZLbB Bgvg Avey nvbxdv in.-Gi kiYvcbœ n‡Zb| Zuvi G 

Ae¯’v †`‡L Avgvi AšÍ‡i Bgvg Avey nvbxdv in.-Gi wkl¨ nIqvi AvMÖn 

R‡b¥‡Q| GK ch©v‡q Avwg Bgvg Avey nvbxdv in.-Gi wkl¨Z¡ jvf Kwi463|Ó 

AZGe Bgvg Avey BDmyd in. Bgvg Avey nvbxdv I Be‡b Avex jvqjv Dfq 

†_‡KB Bj‡g wdKn AvniY K‡i‡Qb Ges Df‡qi wdKn&‡K AvZ¥¯’ 

K‡i‡Qb| 

GB wKZv‡ei g‡a¨ wZwb Bgvg Avey nvbxdv I Be‡b Avex jvqjvi gv‡S 

†hme gvmAvjvq BLwZjvd I gZ‡f` i‡q‡Q †mme gvmAvjv GKwÎZ 

K‡i‡Qb| wZwb wKZvewU AZ¨šÍ gvwR©Zfv‡e msKjb K‡i‡Qb| wKš‘ eve I 

Aa¨v‡qi avivevwnKZvi †ÿ‡Î AwaKvsk gymvwbœdxb‡`i †_‡K e¨wZµg 

K‡i‡Qb| wZwb wKZve‡K wb‡¤œv³ ZviZx‡e web¨ Í̄ K‡i‡Qb: 

ابب الغصب، ابب االختالف يف العيب، ابب بيع الثمار قبل بدو صالحها، ابب 
زارعة، ابب الدعوى والصلح، ابب الصدقة املشفعة، ابب الضاربة، ابب السلم، ابب امل

واهلبة، ابب الوديعة، ابب الرهن، ابب احلوالة، ابب الكفالة يف الدين، ابب يف الدين، 
ْيان، ابب الوصااي، ابب املواريث، ابب يف األوصياء، ابب يف الشركة و العتق، ابب األ

ابب يف املكاتب، ابب يف األْيان، ابب يف العارية وأكل الغلة، ابب يف األجري واإلجارة، 

                                                 
462

 . Avj AvÔjvg 8/193, wgdZvûm mvÔ`vn 2/100-107, Avj we`vqv Iqvb wbnvqv 10/180, 

Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 2/220, Zvwi‡L evM`v` 14/242, Be‡b Lv‡jøKvb 2/303, kvhvivZzh 

hvnve 1/298-301| 

463
 . gvbvwK‡e Avex nvbxdv wjj g°x-c„. 471, gvbwK‡e Avex nvbxdv wjj Kvi`vix-c„. 394| 
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ابب القسمة، ابب الصالة، ابب صالة اخلوف، ابب الزكاة، ابب الصيام، ابب يف احلج، 
ابب القضاء، ابب الفرية، ابب النكاح، ابب الطالق، ابب  ابب الدايت، ابب السرقة،

 احلدود.
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

D³ wKZv‡e Bgvg Avey BDmyd in. gvmvAvjv‡K mswÿßfv‡e eY©bv 

K‡i‡Qb| wKš‘ Bgvg Avey nvbxdv I Be‡b Avex jvqjvi AwfgZ‡K LyeB 

my¯úó K‡i D‡jøL K‡i‡Qb| cvkvcvwk ¯̂xq AwfgZ‡KI e¨³ K‡i‡Qb| 

gv‡S g‡a¨ mswÿßvKv‡i cÖgvYI †ck K‡i‡Qb464| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

wdK‡n nvbvdxi wKZvemg~‡ni g‡a¨ GwU G‡Kev‡i cÖ_g w`‡Ki wKZve| 

Bgvg Avey hyn&iv GB wKZv‡ei eY©bv w`‡Z wM‡q e‡jb:465 

فقهي، "الكتاب فيما اشتمل عليه من مسائل وأدلتها، قبس من عقل أيب حنيفة ال
 وصورته نرِية له"

ÒGB wKZv‡e Bgvg Avey nvbxdv in. †_‡K AvnwiZ wdKnx gvmvwqj I 

cÖgvY DfqwU mwbœ‡ewkZ n‡q‡Q|Ó 

GB wKZve Øviv †hgwbfv‡e Bgvg Avey nvbxdv I Be‡b jvqjvi gv‡S 

BLwZjvd Rvbv hvq, †Zgwbfv‡e †hme gvmAvjvq Bgvg Avey nvbxdv I 

Bgvg Avey BDmy‡di gv‡S BLwZjvd i‡q‡Q †m¸‡jvi e¨vcv‡iI AeMwZ 

jvf Kiv hvq| 

wKZvewU 1 L‡Ê Aveyj Iqvdv AvdMvbxi ZvnKxKmn  جلنة إحياء املعارف
 |BwÊqv †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q النعمانية

 

 ه ( رمحه هللا ٤٣٠األسرار للدبوسي )ت 
81| wKZv‡ei bvg : Avj Avmivi| 

wjLK: Avey hvq` Av`& `ve~mx in.| 

                                                 
464

 . BLwZjvdz Avex nvbxdv Iqv Be‡b Avex jvqjv, c„. 10-50, 83-131, 218-226| 

465
 . Avey nvbxdv : nvqvZzû Iqv Avmiæû c„. 180| 
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wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avãyjøvn, wcZvi bvg Dgi, `v`vi bvg Cmv, 

KzwbqvZ Avey hvq`| eyLviv I mvgviKv‡›`i ga¨eZ©x RvqMv `ve~m AÂ‡ji 

w`‡K wbmeZ K‡i `ve~mx ejv nq| wZwb weÁ dKxn I M‡elK wQ‡jb| 

g„Zz¨: wZwb 63 eQi eq‡m eyLvivq 430 wnRix gyZvweK 1039 L„óv‡ã 

BwšÍKvj K‡ib466| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU BLwZjvdx gvmvBj msµvšÍ wKZvemg~‡ni g‡a¨ cÖvPxbZg GKwU 

wKZve| wjLK `ve~mx in. G‡Z nvbvdx Ges kvwdC‡`i gv‡S †hme 

gvmAvjvq BLwZjvd i‡q‡Q, †mme gvmAvBj mwbœweó K‡i‡Qb467| 

¯§Z©e¨ †h, GB wKZv‡ei ZviZxe mvaviYZ wdK‡n nvbvdxi Ab¨vb¨ 

wKZv‡ei ZviZx‡ei Zzjbvq wKQzUv e¨wZµg|  

†hgb wZwb أبواب العبادات Z_v طهارة، صالة، صوم، زكاة، حج Gi c‡i 

كتاب اإلقرار، كتاب الدعوى،   wb‡q G‡m‡Qb| Gici كتاب السري و كتاب الوصااي
قف،  كتاب الشهادة، كتاب الصلح، كتاب اآلبق، كتاب الشرب، كتاب اهلبة، كتاب الو 

كتاب الوديعة، كتاب احلجر، كتاب الفرائض، كتاب البيوع، كتاب الشفعة، كتاب 
الصرف، كتاب اإلجارات، كتاب املزارعة، كتاب املضاربة، كتاب القسمة، كتاب املفقود،  

كتاب الوكالة، كتاب االستحسان، كتاب الكفالة، كتاب الرهن، كتاب اللقيط، كتاب 
ايت، كتاب السرقة، كتاب احلدود، كتاب األشربة،  اللقطة، كتاب الغصب، كتاب الد

كتاب التحري، كتاب الصيد، كتاب الذبح، كتاب األضحية، كتاب األْيان، كتاب 

                                                 
466

 . IqvdvqvZzj AvBqvb 1/410, kvhvivZzh hvnve 3/245, Avj we`vqv Iqvb wbnvqv 12/46, 

Kvkdzh hyb~b 1/334, Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 1/339| 

467
حتقيق كتاب النكاح من األسرار ل  انئف بن انفع العمري: ص/٥١، وحتقيق كتاب الطالق و العدة منه ل  أسامة  . 
٣٥عبد الرزاق الرفاعي ص/  
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النكاح، كتاب الطالق، كتاب العتاق، ُث أبواب بعناوين: اجلامع الصغري، واجلامع الكبري، 
 والزايدات، نقل فيها من هذه الكتب.468

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK `ve~mx in. GB wKZv‡e nvbvdx Ges kvwdC gvhnv‡ei 

BLwZjvdmg~n Zz‡j aivi e¨vcv‡i AvcÖvY †Póv K‡i‡Qb| gv‡S g‡a¨ 

Ab¨vb¨‡`i ivqI G‡b‡Qb469| Ggwbfv‡e KziAvb, mybœvn, BRgv I wKqvm 

Øviv h_v m¤¢e `jxj †ck Kivi cÖwZI ¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qb| 

wZwb cÖ_‡g Zuvi wbKU cÖvavb¨Zg AwfgZ nvbvdx gvhnv‡ei ivq‡K 

D‡jøL K‡i‡Qb| AZci wecÿxq‡`i ivq `jxjmn eY©bv K‡i‡Qb| Gici 

cÖ_g Awfg‡Zi `jxj D‡jøL K‡i‡Qb| AwaKvsk mgq wecÿxq‡`i `jx‡ji 

RIqveI w`‡q‡Qb| Z‡e KLbI KLbI Gi e¨wZµgI n‡q‡Q470| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

wjLK Avey hvq` `ve~mx in. nvbvdx gvhnv‡ei GKRb weÁ dKxn|  و
 ÒwPšÍv M‡elYv I `jxj Avni‡Yi ممن يضرب به املثل يف النظر واستخراج احلجج

e¨vcv‡i Zuv‡K cÖev`Zzj¨ wn‡m‡e †ck Kiv nq471|Ó Zuvi GB wKZv‡ei 

cÖksmvq ejv n‡q‡Q †h, ."أنه أجل تصانيفه" ÒZuvi iwPZ MÖš’mg~‡ni g‡a¨ GwU 

me©‡kÖô MÖš’472|Ó  

                                                 
468

ذكر الدكتور انفع العمري يف رسالته )حتقيق كتاب النكاح من األسرار( ص/٧٦: أنه قارن ابيب اجلامع الصغري  . 
و اجلامع الكبري من األسرار ابملطبوع من الكتابني )اجلامع الصغري، واجلامع الكبري(، فوجد أن الدبوسي رمحه هللا نقل 

 يف هذين البابني مسائل من الكتابني، وليس كل ما ينطواين عليه.
469

 حتقيق كتاب النكاح من األسرار ل  انئف بن انفع العمري: ص/٥١، و حتقيقه لكتاب املناسك ص/٥٦ . 
470

حتقيق كتاب النكاح من األسرار للعمري ص/٥١، و حتقيقه لكتاب املناسك منه ص/٥٥، حتقيق إبراهيم  . 
، حتقيق شرف الدين قاالي لكتاب البيوع وأبواب أخرى من ٥٢دمهش لكتاب السري و الوصااي واإلقرار منه ص/

.٥٩األسرار ص/  
471

 االنساب للسمعاين ٢٧٣/٥، العرب للذهب ١٧١/٣ . 
472

 كتائب أعالم األخيار للكفوي )خمطوط( ٢٠٢/ب، الفوائد البهية للكنوي ص/١٠٩ . 
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Z uvi MÖš’mg~‡ni g‡a¨ GwU me©vwaK cÖwm× MÖš’| GgbwK wZwb GB wKZve 

ØvivB dKxn wn‡m‡e cwiwPwZ jvf K‡i‡Qb Ges ejv nq †h ÔAvey hvq` 

`ve~mx n‡jb H e¨w³ whwb wKZveyj Avmiv‡ii wjLKÕ473|  

GQvov wjLK GB wKZv‡e dzKvnv‡`i BLwZjvd I `jxj eY©bvi cÖwZ 

LyeB ¸iæZ¡ w`‡q‡Qb| cÖ‡Z¨KwU welqB Bj‡g wdK‡n we‡klZ nvbvdx 

gvhnv‡e GB wKZv‡ei ¸iæ‡Z¡i cÖwZ Bw½Z enb K‡ib| 

 

 ه ( رمحه هللا ٥٣٨رؤوس املسائل للزخمشري )ت 
82| wKZv‡ei bvg : iæEmyj gvmvBj| 

wjLK: Rviæjøvn hvgvLkvix| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gvng~`, wcZvi bvg Dgi, `v`vi bvg 

gynv¤§v`, ci `v`vi bvg Avngv`, KzwbqvZ Aveyj Kv‡mg, Dcvwa Rviæjøvn, 

wbmeZx bvg hvgvLkvix| wZwb BjgyÏxb, BjgyZ Zvdmxi, Bjgyj jyMvZ 

Iqvj Av`‡ei Bgvg wQ‡jb| wZwb hvgvLkvi bvgK AÂ‡j Rb¥ MÖnY K‡ib 

GB Rb¨ hvgvLkvix ejv nq| cieZ©x‡Z g°vq P‡j hvb Ges †mLv‡b 

`xN©mgq AwZevwnZ K‡ib, GRb¨ Rviæjøvn Dcvwa‡Z f~wlZ Kiv n‡q‡Q| 

AZci wewfbœ kni ågY K‡ib, Gici Avevi RyiRv‡b P‡j Av‡mb Ges 

†mLv‡bB BwšÍKvj K‡ib| Rb¥: wZwb 467 wnRix gyZvweK 1075 L„óv‡ã 

Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 538 wnRix gyZvweK 1144 L„óv‡ã BwšÍKvj 

K‡ib| wZwb gvhnveMZfv‡e gyÔZvwhjx wQ‡jb| Bj‡g ZvmvD‡di †Nvi 

we‡ivwa wQ‡jb474| 

wKZve cwiwPwZ: 

wjLK Avjøvgv hvgvLkvix GB wKZv‡e nvbvdx Ges kvwdC gvhnv‡ei 

gv‡S we`¨gvb ¸iæZ¡c~Y© BLwZjvdx gvmvBj¸‡jv eY©bv K‡i‡Qb| wjLK Zuvi 

GB wKZve‡K wdK‡n nvbvdxi Ab¨vb¨ wKZv‡ei b¨vq web¨ Í̄ K‡i‡Qb|  

                                                 
473

 . Avj RvIqvwniæi gywhq¨vn 2/499| 

474
 . IqvdvqvZzj AvBqvb 2/81, wjmvbyj gxhvb 6/4, Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 2/160, 

wgdZvûm mvÔAv`vn 1/431, gyÔRvgyj gvZe~ÔAvZ c „. 973| 
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cÖ_‡g أبواب العبادات Z_v اب كتاب الطهارة، كتاب الصالة، كتاب الزكاة، كت  
كتاب البيوع،   Gici Ab¨vb¨ Aa¨vq¸‡jv G‡b‡Qb| †hgb الصيام، كتاب احلج،

كتاب الرهن، كتاب األشربة، كتاب احلجر، كتاب الصلح، كتاب احلوالة، كتاب الضمان،  
كتاب الكفالة، كتاب الشركة، كتاب الوكالة، كتاب اإلقرار، كتاب العارية، كتاب 

اب النكاح، كتاب الطالق، كتاب األْيان، كتاب الغصب، كتاب الوديعة، كتاب السري، كت
اإلكراه، كتاب القصاص، كتاب الدية، كتاب الكفارات، كتاب القتال مع أهل البغي،  
كتاب احلدود، كتاب السرقة، كتا ب قطاع الطريق، كتاب وصؤل الفحل، كتاب اجلزية،  

منهيًا  كتاب الصيد الذابئح، كتاب األضحية، كتاب أدب القاضي، كتاب الدعوى،
 الكتاب ابلعتق، واملدبر، واملكاتب.

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK hvgvLkvix GB wKZv‡e nvbvdx Ges kvwdC gvhnv‡ei 

BLwZjvd¸‡jv eY©bv Kivi cÖwZ ¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qb| cÖ_‡g Dfq gvhnve 

Abyhvqx gvmAvjv‡K Zvi ûKzgmn eY©bv K‡i‡Qb, gvhnv‡ei †ÿ‡Î c_‡g 

Bgvg Avey nvbxdv in. AZci Bgvg kvwdC in. Gi gvhnve G‡b‡Qb| 

Dfq gvhnv‡ei `jxjI eY©bv K‡i‡Qb, cÖ_‡g Bgvg Avey nvbxdv in. Gi 

`jxj G‡b‡Qb Gici Bgvg kvwdC in. Gi `jxj G‡b‡Qb| G‡ÿ‡Î wZwb 

KviI `jxj‡K LÊb K‡ibwb †hgb wdK‡ni Ab¨vb¨ wKZv‡ei g‡a¨ 

gymvwbœdxb K‡i‡Qb| eis wZwb †mªd Df‡qi `jxj G‡b‡Qb475| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

wjLK GB wKZv‡e nvbvdx Ges kvwdC‡`i gv‡S ¸iæZ¡c~Y© BLwZjvdx 

gvmvBj¸‡jv `jxjmn mnR I my¯úófv‡e Bjgx Av›`v‡R mwbœe× K‡i‡Qb| 

Avi Gi g‡a¨B GB wKZv‡ei ¸iæZ¡ wbwnZ| Z‡e wjLK hw`I dziƒC 

gvmAvjvq nvbvdx gvhnv‡ei Abymvix wKš‘ AvKx`vMZfv‡e wZwb gyÔZvwhjx| 

 

 ه ( رمحه هللا ٧٧٣زبدة األحكام يف اختالف األئمة األعالم للَغْزنَوي )ت 
83| wKZv‡ei bvg : hye`vZzj AvnKvg| 

                                                 
475

 مقدمة حتقيق الكتاب لعبد هللا نذير أمحد ص/٦٣-٦٤ . 
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wjLK: Avey nvdm wmivRyÏxb Mvhbvex in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Dgi, wcZvi bvg BmnvK, `v`vi bvg 

Avngv`, Dcbvg Avey nvdm, Dcvwa wmivRyÏxb, wbmewZ bvg Mvhbvex| wZwb 

wn› ỳ Í̄v‡bi Awaevmx wQ‡jb Ges nvbvdx gvhnv‡ei weÁ dKxn wQ‡jb| Rb¥: 

wZwb 704 wnRix gyZvweK 1304 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 773 

wnRix gyZvweK 1372 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib476| 

wKZve cwiwPwZ: 

wjLK GB wKZv‡e  ،أبواب العبادات، )الطهارة، والصالة، والزكاة، والصوم
واحلج( أبواب األضحية، أبواب الصيد والذابئح، أبواب احلظر واإلابحة، أبواب احلدود، 

 |G Bgvg PZzó‡qi BLwZjvd‡K eY©bv K‡i‡Qb أبواب القصاص

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z †mªd AvnKvg eY©bv K‡i‡Qb, `jxj eY©bv K‡ibwb477| 

BLwZjvd eY©bvi †ÿ‡Î Bgvg Avey nvbxdv, Bgvg gvwjK, Bgvg kvwdC I 

Bgvg Avngv` in. Gi BLwZjvd eY©bv K‡i‡Qb Ges Zuv‡`i †_‡K ewY©Z 

wiIqvqvZ D‡jøL K‡i‡Qb| Lye `yj©efv‡e Ab¨‡`i ivq eY©bv K‡i‡Qb478| 

AwaKvsk mgq cÖ_‡g wZwb gvmAvjv eY©bv K‡i‡Qb Gici Zv‡Z 

HKgZ¨ ev BLwZjvdx †Kv‡bv ¸iæZ¡c~Y© c‡q›U _vK‡j Zv eY©bv 

K‡i‡Qb479| 

                                                 
476

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 148, wgdZvûm mvÔAv`vn 2/58, gyÔRvgyj gvZe~ÔAvZ 1379| 

477
ذكر الباحث إبراهيم العمر أنه مل يذكر الدليل إال يف مسئلة التشهد يف الصالة. أنظر: مقدمة حتقيقه للكتاب  . 

.٩له ص/  
478

 . cÖv¸³ c„. 8-9| 

479
مثاله: قوله يف أول الكتاب: "اتفقوا على أن فرائض الوضوء أربعة: غسل الوجه، وغسل اليدين إىل املرفقني،  . 

ومسح الرأس، وغسل الرجلني إىل الكعبني. واختلفوا فيما زاد على هذه األربعة، فقال أبو حنيفة: النية والرتتيب 
رض. وقال الشافعي و أمحد: النية والرتتيب فرض. وقال مالك: النية واملواالة، واملواالة سنة أو مستحب وليس بف

ويف رواية والدلك فرض، دون الرتتيب. واتفقوا على أن مسح الرأس فرض، واختلفقوا يف مقداره، فقال أبو حنيفة يف 
صابع اليد، أصابع من أرواية: الفرض مقدار الناصية، وهو ربع الرأس من أي جانب كان، ويف رواية مقدار ثالث 
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nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

wKZvewU †hme welq‡K mwbœe× K‡i‡Q, Zvi w`‡K jÿ¨ Ki‡j Gi 

¸iæZ¡ KZUzKz Zv mn‡RB Aby‡gq nq| wKZvewU mswÿß n‡jI Bgvg 

PZzó‡qi gv‡S we`¨gvb eû BLwZjvdx gvmvBj G‡Z mwbœweó n‡q‡Q| GQvov 

wjLK nvbvdx gvhnv‡ei GKRb weÁ dKxn| Zuvi cÖksmvq ejv n‡q‡Q †h: 

"أنه كان إمامًا، عالمًة، نظاراً، فارساً، مفرط الذكاء، عدمي النظري، وصاحب 
 التصانيف."

ÒwZwb wQ‡jb Bgvg, Avjøvgv, gybvwhi, exi, †gavex, AwØZxq, wjLK 

cÖf…wZ ¸‡Y ¸Yvwš^Z480|Ó 

 

 ه ( رمحه هللا ٥٥٢أُلْْسَْندي )ت طريقة اخلالف ل
84| wKZv‡ei bvg : ZixKvZzj wLjvd| 

wjLK: AvjvDÏxb Dmgv›`x in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v`, wcZvi bvg Avãyj nvgx`, `v`vi 

bvg †nvmvBb, ci`v`vi bvg nvmvb, `v`vi `v`v nvghv, KzwbqvZ Aveyj 

dvZvn, Dcvwa AvjvDÏxb, wbmewZ bvg mvgviKv›`x I Dmgv›`x| wZwb 

wQ‡jb ZrKvwjb hy‡Mi weÁ gybvwhi Ges cÖvÄjfvlx| evM`v‡` wM‡q 

†mLvbKvi Djvgv‡`i mv‡_ gybvhviv K‡i‡Qb| Rb¥: wZwb 488 wnRix 

gyZvweK 1095 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 552 wnRix gyZvweK 

1157 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib481| 

wKZve cwiwPwZ: 

                                                                                                       
وقال الشافعي: مقدار ما يقع عليه اسم املسح، وقال مالك و أمحد: اإلستيعاب فرض." أنظر: زبدة األحكام 

٩٣-٩١ص/  
480

أنظر: الدرر الكامنة البن حجر ٩١/٣، النجوم الزاهرة البن تغري بردي ١٢٠/١١، كتائب أعالم األخيار  . 
٢/٩٣للندوي  ب، نزهة اخلواطر/٤٧٣للكفوي )خمطوط(   

481
 . Avj AvÔjvg 6/187, Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 2/72, Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn 176, 

kvhvivZzh hvnve, 3/210| gyÔRvgyj eyj`vb 1/244| 
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wjLK Dmgv›`x in. GB wKZv‡e nvbvdx I kvwdC gvhnv‡ei gv‡S eû 

BLwZjvdx gvmvBj wb‡q G‡m‡Qb| wKZvewU web¨ Í̄ K‡i‡Qb Gfv‡e: 

كتاب الطهارة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب النكاح، كتاب الطالق، كتاب 
العتاق، كتاب األْيان، كتاب احلدود، كتاب السري، كتاب الغصب، كتاب الوديعة، كتاب 

العارية، كتاب الصيد والذابئح، كتاب اهلبة، كتاب البيوع، كتاب الصرف، كتاب الشفعة،  
، كتاب الدعوى، كتاب اإلقرار، كتاب الوكالة، كتاب كتاب اإلجارات، كتاب الشهادات

الكفالة، كتاب احلوالة، كتاب الصلح، كتاب الرهن، كتاب األشربة، كتاب اإلكراه، كتاب 
 احلجر، كتاب املأذون، كتاب اجلناايت اليت ختم هبا الكتاب.

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK GB wKZv‡e nvbvdx I kvwdC gvhnv‡ei BLwZjvd¸‡jv eY©bv 

Kivi cÖwZ AwaK ¸iæZ¡ w`‡q‡Qb, Z‡e gv‡S g‡a¨ nvbvdx gvhnv‡ei 

Bgvg‡`i BLwZjvdI eY©bv K‡i‡Qb| AwaKvsk mgq wZwb cÖ_‡g nvbvdx 

gvhnv‡ei ivq‡K eY©bv K‡i‡Qb Gici kvwdC gvhnv‡ei ivq‡K eY©bv 

K‡i‡Qb| AZci nvbvdx gvhnve‡K bKjx I AvKjx `jxj Øviv mwVK 

mve¨ Í̄ Kivi †Póv K‡i‡Qb, Gici wecÿxq‡`i cÿ †_‡K Av‡ivwcZ 

AvcwË I cÖ‡kœi gybvhvivi Av›`v‡R RIqve w`‡q‡Qb482| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

nvbvdx gvhnv‡ei Abymvix‡`i wbKU GB wKZv‡ei †ek ¸iæZ¡ i‡q‡Q, 

†Kbbv G‡Z nvbvdx gvhnve‡K `jxj cÖgv‡Yi Av‡jv‡K mwVK mve¨¯Í Kiv 

n‡q‡Q, cvkcvwk wecÿxq‡`i cÿ n‡Z AvcwËmg~‡ni mgywPZ RIqve 

†`Iqv n‡q‡Q| 

 ه ( رمحه هللا ٦٨٦اللباب يف اجلمع بني السنة و الكتاب للَمْنبرجي )ت 
85| wKZv‡ei bvg : Avj jyeve| 

wjLK: RvgvjyÏxb gvwš̂Rx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

                                                 
482

 . ZixKvZzj wLjvd c„. 47-53, مقدمة حتقيق الكتاب ص/٢٩ 
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bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avjx, wcZvi bvg hvKvwiqv, `v`vi bvg 

gvmE` Avbmvix I LvhivRx, wbmewZ bvg gvwš^Rx| wZwb nvbvdx gvhnv‡ei 

Ab¨Zg GKRb dKxn wQ‡jb| g„Zz¨: wZwb 686 wnRix‡Z BwšÍKvj 

K‡ib483| 

wKZve cwiwPwZ: 

wjLK GB wKZv‡e †mme AvqvZ I nv`xm¸‡jv Rgv K‡i‡Qb, †hme 

AvqvZ I nv`xm Øviv BLwZjvdx gvmAvjvq Avnbvd `jxj †ck K‡ib484| 

wZwb wKZve‡K أبواب فقهية Gi ZviZx‡e web¨ Í̄ K‡i‡Qb| Zv Gfv‡e: 

كتاب الطهارة، كتاب الصالة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب االعتكاف، كتاب 
املناسك، كتاب البيوع، كتاب الرهن، كتاب الشفعة، كتاب اإلجارات، كتاب العارية،  

ب املزارعة، كتاب كتاب اهلبة، كتاب الغصب، كتاب اللقطة، كتاب إحياء املوات، كتا
القضاء، كتاب األْيان و النذور، كتاب العتق، كتاب الصيد والذابئح، كتاب األطعمة،  

كتاب النكاح، كتاب الطالق، كتاب اللعان، كتاب النفقات، كتاب اجلناايت، كتاب 
الدايت، كتاب احلدود، كتاب األشربة، كتاب السري، وأخريًا كتاب الوصااي والفرائض اليت 

 ا الكتاب.ختم هب
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK gvmAvjvi wk‡ivbvg‡K nvbvdx gvhnve Abyhvqx Kv‡qg 

K‡i‡Qb485| AZci KziAvb I mybœvni Av‡jv‡K Zv h_vmva¨ mwVK mve¨¯Í 

Kivi †Póv K‡i‡Qb| Gici wecÿxq‡`i cÿ n‡Z DÌvwcZ cÖ‡kœi 

we‡kølYg~jK DËi w`‡q‡Qb| †gŠwjKfv‡e Ab¨vb¨ Bgvg‡`i gvhnve eY©bv 

K‡ibwb, Z‡e gv‡S g‡a¨ nvbvdx gvhnv‡ei Aax‡b ev nvbvdx gvhnv‡ei 

mg_©‡b Ab¨vb¨‡`i bvg D‡jøL K‡i‡Qb| †hgb wZwb e‡j‡Qb: 

                                                 
483

 . ZvRyZ ZvivwRg c„. 210; nvw`qvZzj Av‡idxb wjj evM`v`x 1/713-714| 

484
 . Avj jyeve 1/65| 

485
مثل: ابب النية يف الطهارتني... سنة وليست بواجبة ص/١٢٧، ابب التسمية سنة وليست بواجبة ص/١٢٩،  . 

وما أشبه ذلك. ١٣٠ابب ال جيزئ يف مسح الرأس إال مقدار الناصية أر ربع الرأس ص/  
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"هذه املسئلة قد وافقنا عليها احلسن والثوري، وسبقنا ابلقول بذلك عبد هللا بن 
 487هما هللا".رمح 486عباس رضي هللا عنهما، وإىل هذا ذهب عطاء وطاوس

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

wjLK GB wKZv‡e nvbvdx gvhnv‡ei Av‡jv‡K gvmvBj wjLvi cÖwZ 

¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qb Ges †m¸‡jv‡K KziAvb I mybœvni wbw³‡Z mve¨¯Í Kivi 

e¨vcv‡i cÖvYvšÍKi cÖ‡Póv K‡i‡Qb| cvkcvwk gyLvwjdxb‡`i cÿ n‡Z 

Av‡ivwcZ cÖ‡kœi DËiI w`‡q‡Qb| Gi ØvivB wKZv‡ei Acwimxg ¸iæZ¡ 

cÖZxqgvb nq| 

wKZvewU 2 L‡Ê 1414 wn. 1994 C. دار القلم †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٣٧٠خمتصر اختالف العلماء للجصاص )ت 
86| wKZv‡ei bvg : gyLZvmviæ BLwZjvwdj Djvgv| 

wjLK: Avey eKi Rvm&mvm in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

الطحاوي للجصاص شرح خمتصر  `ªóe¨| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU Bgvg Avey RvÔdi Z¡vnvex in. iwPZ ÔBLwZjvdzj DjvgvÕ Gi 

ms‡ÿwcZ| wZwb wKZvewU web¨ Í̄ K‡i‡Qb wdK‡ni Ab¨vb¨ wKZv‡ei b¨vq| 

Zv Gfv‡e †h: 

أبواب الطهارة، الصالة، الزكاة، الصيام، املناسك، أبواب النكاح، الطالق، البيوع، 
، العتاق، الصيد و الذابئح، واألْيان والكفارات، و الكفالة، أبواب احلدود و الصرف

القضاء و الشهادات، و السري، الشركة، املزارعة، املضاربة، والوكالة، واإلجارات، واهلبة، 

                                                 
486

هو أبو عبد الرمحن، طاوس بن كيسان اهلمداين، من كبار التابعني زهدًا وفقهًا وروايًة للحديث، أصله من  . 
-٢/٢٨٤ه . أنظر: صفة الصفوة البن اجلوزي  ١٠٦الفرس، ومولده و منشؤه يف اليمن، توىف حاجًا مبكة سنة 

.٥١١-٢/٥٠٩، وفيات األعيان البن خلكان ٢٩٠  
487

 . Avj jyeve 1/147| 
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والصدقة، والغصب، والعارية، والوديعة، والصلح، اإلقرار، والدعوى، والشفعة، والكفالة 
القسمة، واللقطة واإلابق، والطعام والشراب واللباس، والكراهة،  واحلوالة، والرهن،

والزايدات، واملكاتب، والفرائض، والوصااي، والدايت و اجلناايت، واحلجر، املأذون يف 
 التجارة.

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK Rvm&mvm in. GB wKZv‡e Bgvg PZzóq Ges Zuv‡`i wkl¨‡`i 

Dw³, Bgvg bvLC, Bgvg AvIhvC, Bgvg mywdqv‡b QvIix488, Bgvg jvBQ 

Be‡b mvÔ` cÖgyL c~e©eZx© gyRZvwn`xb‡`i Dw³ Rgv K‡i‡Qb489| 

AwaKvsk mgq wZwb Bgvg Avey nvbxdv I  Zuvi wkl¨‡`i Dw³ Øviv 

gvmAvjv ïiæ K‡i‡Qb, KLbI KLbI Zuvi †Kv‡bv GK wk‡l¨i Dw³ Øviv 

gvmAvjv ïiæ K‡i‡Qb| AZci hv‡`i Dw³ nvbvdx gvhnv‡ei Bgvgv‡`i 

Dw³i mv‡_ wgj i‡q‡Q Zv‡`i Dw³ G‡b‡Qb| Ab¨_vq Bgvg gvwjK in. 

Gi Dw³ Ges hv‡`i Dw³ Bgvg gvwjK in. Gi Dw³i mv‡_ wgj i‡q‡Q 

Zv‡`i Dw³ G‡b‡Qb| dzKvnv‡q wKiv‡gi Dw³ Giƒc myweb¨ Í̄ AvKv‡i Ab¨ 

†Kv‡bv wKZv‡e cwijwÿZ nqbv| BLwZjv‡di duv‡K duv‡K wZwb KziAv‡bi 

AvqvZ, ivm~‡ji nv`xm, mvnvev I ZvweCb‡`i AvQvi, wKqvm Ges Dm~j 

Øviv `jxj †ck K‡i‡Qb490| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡e dzKvnv‡q wKiv‡gi Dw³ Ges nvbvdx gvhvnve I Ab¨vb¨ 

gvhnv‡ei AvB¤§v‡q gyRZvwn`xb‡`i Dw³ we Í̄vwiZfv‡e ewY©Z n‡q‡Q| cÖPzi 

cwigv‡b KziAvb, mybœvn Ges AvQvi Øviv `jxj D‡jøL Kiv n‡q‡Q| GQvov 

G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei `yÔRb weÁ dKx‡ni †Póv mvabvi wbh©vm GKwÎZ 

n‡q‡Q| GKRb n‡jb Bgvg Z¡vnvex Ges AciRb n‡jb Bgvg Avey eKi 

                                                 
488

هو أبو عبد هللا، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكويف، أمري املؤمنني يف احلديث، كان آية يف احلفظ،  . 
روي عنه أنه قال: ما حفظت شيئًا فنسيته، راوده املنصور العباسي على أن يلي القضاء، فأىب، وخرج من الكوفة إىل 

-٦/٣٧١ه . انظر: طبقات ابن سعد  ١٦١احلجاز، ُث طلبه املهدي، فتوارى، وانتقل إىل البصرة، وهبا توىف سنة 
.١٧٤-٩/١٥١ريخ بغداد للخطيب ، ات٣٧٤  

489
 احلاوي للكوثري ص/١٧ . 

490
 مقدمة حتقيق خمتصر اختالف العلماء لعبد هللا نذير أمحد ٨٩/١ . 
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Rvm&mvm in.| GB `„wó‡Z GwU Bj‡g wdKn we‡klZ wdK‡n nvbvdxi 

¸iæZ¡c~Y© GKwU wKZve wn‡m‡e MY¨ nq| 

 

 491ه ( رمحه هللا )خمطوط( ٧١٠املصفى حلافظ الدين النسفي )ت 
87| wKZv‡ei bvg : Avj gymvd&dv| 

wjLK: Aveyj evivKvZ nv‡dhyÏxb Avb bvmvdx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` كنز الدقائق حلافظ الدين النسفي

wKZve cwiwPwZ: 

GwU bvRgyÏxb bvmvdx in. iwPZ ÔgvbhygvZzj wLjvwdqv‡ZÕi GKwU 

kivn| wjLK G‡Z A‡bK m~² welq‡K GKwÎZ K‡i‡Qb, eû `y‡e©va¨ 

wel‡qi mvgvavb w`‡q‡Qb, A¯úó gg©‡K my¯úó K‡i‡Qb, cvkcvwk 

gvmAvjvi Dmy‡ji w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb, Gme e¨vcv‡i wZwb wdK‡n 

nvbvdxi †gŠwjK MÖš’mg~‡ni Dci wbf©i K‡i‡Qb, KLbI †idv‡iÝ G‡b‡Qb 

Avevi KLbI †idv‡iÝ Av‡bbwb492| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z 493أتصيل Ges أصول eY©bvi cÖwZ †ewk ¸iæZ¡v‡ivc 

K‡i‡Qb| wKZv‡ei cwiwk‡ó wZwb G e¨vcv‡i my¯úófv‡e Bw½Z K‡i‡Qb| 

wZwb e‡jb: ".ذكرت لكل مسئلة أصاًل جامعًا للمذهبني" ÒAvwg cÖ‡Z¨K 

gvmAvjvq Dfq gvhnv‡ei bxwZMf© Dm~j D‡jøL K‡iwQ494|Ó 

wjLK G‡Z hw`I dzKvnv‡`i BLwZjvd eY©bv K‡i‡Qb Z‡e G e¨vcv‡i 

wZwb Lye †ewk ¸iæZ¡ cÖ`vb K‡ibwb| Z`ªƒc `jx‡ji e¨vcv‡iI wZwb Lye 

¸iæZ¡ †`bwb| 

                                                 
491

 خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض: ٥٤١٣ ف. . 
492

 املصفي )خمطوط( ٢٨٧/ب . 
493

يغ اللُّغويِة من أِول نشأهتا ، مع حتديد التطِورات املختلفة اليت مرَّت هبا  .  التأصيل: البحث يف اتريخ الصِر
 أتصيالت سامِية
494

 املصفي )خمطوط( ٢٨٧/ب . 
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nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei wjLK nvbvdx gvhnv‡ei GKRb weÁ dKxn| GQvov wZwb 

wKZvewU‡K  أتصيل  Ges أصول Øviv mw¾Z K‡i‡Qb| A‡bK gvmAvjvq 

dzKvnv‡`i BLwZjvd `jxjmn eY©bv K‡i‡Qb| hvi d‡j wKZvewU wdK‡n 

nvbvdx‡Z h‡_ó ¸iæZ¡ iv‡L| 

 

 

 

 

 

 

mßg Aa¨vq 

الفقه املدللكتب   

 

 ه ( رمحه هللا ١٣٩٤إعالء السنن لظفر أمحد العثماين )ت 
88| wKZv‡ei bvg: BjvDm mybvb| 

wjLK : hdi Avngv` Dmgvbx in.|  

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg hdi Avnvg` Dmgvbx| wcZvi bvg Avãyj 

jZxd Dmgvbx| wZwb GKRb L¨vZbvgv gynvwÏm, gydvm&wmi, dKxn, 

AvBbwe`, mvwnwZ¨K, HwZnvwmK, ivRbxwZwe` Ges we`» M‡elK wQ‡jb| 

cvkvcvwk AšÍ© „̀wó m¤úbœ GKRb Iwj‡q Kvwgj I eyhyM©I wQ‡jb| wZwb 

1938 Cmvqx †_‡K 1948 Cmvqx ch©šÍ XvKv wek¦we`¨vj‡q Aviex I 

Bmjvgx wkÿv wefv‡Mi cÖ`vb c‡` wbhy³ n‡q nv`xm, wdKn, Dm~j cÖf…wZ 

wel‡q wkÿv `vb K‡ib| 1948 Cmvqx wW‡m¤^i gv‡m wZwb XvKv Avwjqv 

gv`&ivmvi cÖ`vb gynvwÏm c‡` wbhy³ nb Ges 1952 Cmvqx ch©šÍ AZ¨šÍ 

mdjZvi mv‡_ GB `vwqZ¡ cvjb K‡ib| G mgq wZwb L¨vZbvgv wkÿv 

cÖwZôvb jvjevM gv`&ivmvqI wkÿKZv K‡ib| AZci wZwb ZrKvjxb cwðg 
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cvwK Í̄v‡bi nvq`vivev` (wmÜz) P‡j hvb Ges †mLvbKvi `viæj Dj~g 

Bmjvwgqvi cÖavb cwiPvjK wbhy³ nb Ges Avg„Zz¨ GB c‡` envj _v‡Kb| 

Avkivd Avjx _vbfx in. Zuvi gvgv wQ‡jb| Rb¥: wZwb 13 iweDj AvDqvj 

1310 wnRix gyZvweK 1887 Cmvqx wek¦ weL¨vZ we`¨vcxV `viæj Dj~g 

†`Ie‡›`i wbKU ’̄ wbR wcÎvj‡q Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 23 hxÔKv`vn 

1394 wnRix gyZvweK 8 wW‡m¤î 1974 Cmvqx KivPx-cvwK Í̄v‡b BwšÍKvj 

K‡ib| g„Zz¨Kv‡j Zuvi eqm wQj 84 eQi495| 

wKZve cwiwPwZ: 

wjLK Dmgvbx in. wKZvewU Z_vKw_Z Avn‡j nv`xm I Mvq‡i 

gyKvwjø`‡`i wdZbvi Rev‡e wj‡L‡Qb| hviv Rb mvavi‡Yi gv‡S GB e‡j 

weåvšÍ Qov‡Zv †h, nvbvdx gvhnv‡ei ¯̂c‡ÿ †Kv‡bv nv`xm †bB, nvbvwdqviv 

nv`x‡mi Dci wKqvm‡K cÖvavb¨ †`q; eis nvbvdx gvhnve †mªd wKqvm wbf©i 

GKwU gvhnve| †hgb kvqL Avãyj dvËvn Avey ¸Ïvn in. e‡jb:496 

"وكان سبب أتليف هذا الكتاب النافع العظيم، ما حدث من حوايل منتصف هذا 
نغمة من بعض الناس  -قبل انقسام ابكستان منها –القرن إذا قامت يف بعض بالد اهلند 

الذي هو –املسمني أنفسهم "أهل احلديث"! زعموا فيها أن مذهب الساداة احلنفية 
خيالف األحاديث النبوية يف كثري  -اسعة العريضةمذهب مجهور املسلمني يف تلك البالد الو 

من مسائله، كما زعموا أيضا أن السادة احلنفية يقدمون القياس على احلديث الشريف، 
 وأطالوا لساهنم يف جنب فقه احلنفية، وجنب فقيه امللة اإلمام أيب حنيفة بوجه أخص".
Avn‡j Bj‡gi Kv‡Q GwU hw`I nv`x‡mi wKZve wn‡m‡e cwiwPZ| g~jZ 

GB wKZv‡e nvbvdx gvhnv‡ei gvmvBj‡K nv`xm I AvQv‡ii Av‡jv‡K eY©bv 

Kiv n‡q‡Q| cvVK G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei cÖvq mKj gvmvB‡ji `jxj 

nv`xm †_‡K Luy‡R cv‡e| wjLK wKZve‡K wn`vqv wKZv‡ei b¨vq أبواب فقهية 
Gi ZviZx‡e web¨ Í̄ K‡i‡Qb| ïiæ K‡i‡Qb كتاب الطهارة Øviv Ges †kl 

                                                 
495

 . AvKvwe‡i Djvgv‡q †`Ie›` wjj eyLvix c„. 181-183| 

496
 تقريظ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، يف بداية الكتاب . 
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K‡i‡Qb كتاب األدب والتصوف واإلحسان Øviv| Gi mv‡_ ¸iæZ¡c~Y© wZbwU 

 |ms‡hvRb K‡i‡Qb497 مقدمة

GK. قواعد يف علوم احلديث 
`yB. فوائد يف علوم الفقه 
wZb. أبو حنفية وأصحابه احملدثون 
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wKZvewU Aa¨qb Øviv eySv hvq †h, wjLK G‡K msKj‡b cÖv_wgK 

wkÿv_©x‡`i cÖwZ †ZgbwU jÿ¨ iv‡Lbwb| eis DuPz ¯Í‡ii wkÿv_©x I weÁ 

Av‡jg‡`i cÖwZ jÿ¨ †i‡L msKjb K‡i‡Qb| hvi d‡j wZwb cvV‡Ki 

Áv‡bi Dci Av ’̄vkxj n‡q dzKvnv‡`i gvhnve myweb¨ Í̄fv‡e eY©bv K‡ibwb| 

Z‡e G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei Av‡jv‡K AvnKvgv‡Zi nv`xm‡K Rgv 

K‡i‡Qb| cvkvcvwk ZvÔjxK I wUKv Kv‡qg K‡i nv`x‡mi gvb- Í̄i m¤‡̂Ü 

Z_¨ mg„× Av‡jvPbv K‡i‡Qb| Ab¨vb¨ gvhnv‡ei nv`x‡mi Reve w`‡q‡Qb| 

nvbvdx gvhnv‡ei Dci Av‡ivwcZ AvcwË I wewfbœ cÖ‡kœi LÊY 

K‡i‡Qb498| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZve‡K nvbvdx gvhnv‡ei AZxe GKwU ¸iæZ¡c~Y© wKZve wn‡m‡e 

MY¨ Kiv nq| †Kbbv G‡Z nvbvdx gvhnve‡K nv`xm I AvQv‡ii Av‡jv‡K 

Ab¨vb¨ gvhnv‡ei Dci cÖvavb¨ †`Iqv n‡q‡Q| 

GB wKZv‡ei ¸iæ‡Z¡i Rb¨ kvqL KvIQvix in. Gi gšÍe¨B h‡_ó| 

wZwb Zuvi مقاالت الكوثري bvgK wKZv‡ei 75 bs c „ôvq Bj‡g nv`x‡mi Dci 

fviZ-cvwK Í̄v‡bi Djvgv‡qi wKiv‡gi wL`gZ I Ae`vb m¤ú‡K© Av‡jvPbv 

Ki‡Z wM‡q e‡jb:499 

                                                 
497

 مقدمة حتقيق اجلزء األول من إعالء السنن ملفيت حممد تقي العثماين ص/٣٣-٣٩ . 
498

 . BjvDm mybvb 3/1-13, 106-114, 149-165, 4/42-50| 

499
 تقريظ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، يف بداية الكتاب . 
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"ولبعض علمائهم أيضًا مؤلفات خاصة يف أحاديث األحكام، على طراز بديع 
مبتكر، وهو استقصاء األحكام من مصادرها، وحشدها يف صعيد واحد يف األبواب، 

 والكالم على كل حديث منها جرحاً وتعدياًل وتقوية وتوهينًا".
 

wKZvewU 22 L‡Ê 1418 wnRix إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية †_‡K gydZx 

gynv¤§v` ZvKx Dmgvbx `v. ev. Gi ZvnKxK mn cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

GB Aa¨v‡qi Ab¨vb¨ wKZve: 

ev`v‡qDm mvbv‡q| الشروح واحلواشي والتعليقات Aa¨vq `ªóe¨| 

Avj eyinvb wd kiwn gvIqvwnwei invgvb| حلواشي والتعليقاتالشروح وا  

Aa¨vq `ªóe¨| 

Zveqxbyj nvKv‡qK| الشروح واحلواشي والتعليقات Aa¨vq `ªóe¨| 

AvZ& Zvnixi dx kiwnj RvwgDj Kvexi| الشروح واحلواشي والتعليقات 
Aa¨vq `ªóe¨| 

LyjvmvZz` `vjvwqj Iqv ZvbKxûj gvmvBj| الشروح واحلواشي والتعليقات 
Aa¨vq `ªóe¨| 

kiû gyLZvmvwiZ Zvnvex wjj Rvm&mvm| الشروح واحلواشي والتعليقات 
Aa¨vq `ªóe¨| 

dvZûj Kv`xi| الشروح واحلواشي والتعليقات Aa¨vq `ªóe¨| 

Avj wdKûb bv‡dÕ| املتون واملختصرات Aa¨vq `ªóe¨| 

wKZveyj û¾vwZ Avjv Avnwjj g`xbv| كتب الفقه املقارن Aa¨vq `ªóe¨| 

Avj wn`vqv| لتعليقاتالشروح واحلواشي وا  Aa¨vq `ªóe¨| 
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Aóg Aa¨vq 

 كتب الفقه املقارن
 

Avj eyinvb wd kiwn gvIqvwnwei invgvb| الشروح واحلواشي والتعليقات 
Aa¨vq `ªóe¨| 

Avj wdKûb bv‡dÕ| املتون واملختصرات Aa¨vq `ªóe¨| 

 
 كتاب احلجة على أهل املدينة لإلمام حممد رح

89| wKZv‡ei bvg : wKZveyj û¾vwZ Avjv Avnwjj gv`xbv 

wjLK : Bgvg gynv¤§v` in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` املبسوط )األصل( لإلمام حممد بن احلسن رح

wKZve cwiwPwZ: 
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Bgvg gynv¤§v` in. GB wKZvewU g`xbv gybvIqvivq hvIqvi ci 

wj‡L‡Qb| wZwb †mLv‡b Bgvg gvwjK in. †_‡K Bjg AvniY K‡i‡Qb Ges 

†mLvbKvi Djvgv‡q wKiv‡gi mv‡_ A‡bK BLwZjvdx gvmAvjvi e¨vcv‡i 

Av‡jvPbv-ch©v‡jvPbv K‡i‡Qb| †m¸‡jv‡K wZwb GB wKZv‡e GKwÎZ 

K‡i‡Qb500| GB wKZv‡e wZwb wb‡¤œi Aa¨vqmg~‡ni gvmAvjv G‡b‡Qb: 

الطهارة، و الصالة، و الصوم، و الزكاة، و املناسك، و البيوع، و الكراهية 
ستحسان، واملضاربة، واحلبس )الوقف(، والشفعة، والنكاح والطالق، واملساقاة، و واال

 الفرائض، و الدايت و القصاص.
Gi GKwU kivn msKjb K‡i‡Qb `viæj Dj~g †`Ie‡›`i m`‡i gydZx 

(1367 wn.) nhiZzj D Í̄v` mvwq¨` gvn`x nvmvb mv‡ne Kv‡`ix 

kvnRvnvbc~ix (g„Zz¨: 1396 wn.) in.| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

GB wKZv‡e wZwb Bgvg Avey nvbxdv I Bgvg gvwjK Z_v Avn‡j 

g`xbv‡`i AwfgZ D‡jøL K‡i‡Qb| AvKjx I bKjx `jxjI †ck K‡i‡Qb| 

we‡klZ nv`xm I AvQvi w`‡q `jxj †ck K‡i‡Qb501| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei ¸iæ‡Z¡i Rb¨ GZUzKzB h‡_ó †h, GwU Bgvg Avey nvbxdv 

in. Gi kvMwi` I Zuvi gvhnv‡ei msKjK Bgvg gynv¤§v` in. Gi Zmbxd| 

G‡Z wZwb eû Djvgv‡q wKiv‡gi AwfgZ I `jxj cÖgvY †ck K‡i‡Qb| 

wKZvewU hw`I hvIqvwniæi wiIqvqv‡Zi AšÍf©y³ bq, Z`ycwi GwU cÖwmw×, 

cÖPjb I cV‡bi †ÿ‡Î hvIqvwniæi wiIqvqv‡Zi †P‡q KgI bq502| 

wKZvewU 4 L‡Ê يالين القادريگمهدي حسن ال  Gi ZvnKxKmn 1403 wn. 

 |eiƒZ †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Qˆ عامل الكتب

 
مام النووي رمحه هللاإلل شرح املهذب جملموعكتاب ا |90  

                                                 
500

 . Aveyj Iqvdv AvdMvbx, gyKvÏvgv ZvnKxKzj wKZve c„. 1, 2| 

501
 . wKZveyj û¾vwZ Avjv Avnwjj gv`xbv 1/1-71| 

502
 . Avey nvbxdv: nvqvZzû Iqv Avmiæn~ wj Avex hyniv c„. 190| 
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wjLK: Bqvnqv Be‡b kivd Be‡b gyi&wiwq¨ Be‡b nvmvb Be‡b †nvmvBb 

Be‡b gynv¤§v` RygyÔAv Be‡b wnhvg beex in.| wZwb Rb¥MZfv‡e beex, 

emevm wn‡m‡e `vwgkKx, gvhnveMZfv‡e kvwdC, †MvÎxqfv‡e wnhvgx Ges 

AvKx`vMZfv‡e mybœx| Dcvwa gywnDÏxb| KzwbqvZ Avey hvKvwiqv| wZwb 

wQ‡jb AweevwnZ, GZ`m‡Ë¡I Zvi KzwbqvZ Avey hvKvwiqv| Gi KviY 

KzwbqvZ ivLv mybœvZ| hw`I weevn bv nq, wKsev weevn n‡jI mšÍvb mš‘wZ 

bv nq| GK`v nhiZ Av‡qkv iv. ivm~j mv.‡K ej‡jb, Bqv ivm~jvjøvn! 

Avwg Qvov Avcbvi mKj ¿̄xi KzwbqvZ i‡q‡Q, Avgvi †Zv †Kv‡bv KzwbqvZ 

†bB| ZLb ivm~j mv. ej‡jb: « اْكَتينر أَْنتر ُأمَّ َعْبدر اَّللَّر»  ÒZzwg D‡¤§ Avãyjøvn 

KzwbqvZ ivL|Ó ZLb †_‡K Zuv‡K D‡¤§ Avãyjøvn ejv n‡Zv| A_P g„Zz¨ ch©šÍ 

Zuvi †Kv‡bv mšÍvb nqwb503| Rb¥: 631 wnRix| g„Zz¨: wZwb 676 wnRix‡Z 

BwšÍKvj K‡ib504| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU  ْفقهر مقارن Gi me©vwaK ¸iæZ¡c~Y© I `xN© wKZve| GwU Avey BmnvK 

iwPZ ÔAvj gynvh&hv‡eÕi kivn| nv‡dh Be‡b KvQxi in. GB wKZve m¤ú‡K© 

e‡j‡Qb: مل يؤلف يف كتب املسلمني مثله 
Avjøvgv beex in. GB wKZv‡ei ابب الرِراب ch©šÍ kivn K‡i‡Qb| Gici 

BwšÍKvj K‡ib| Gici ZvKxDÏxb myeKx in. Aewkóvs‡ki KvR ïiæ K‡ib, 

wKš‘ Avjøvn cv‡Ki ingZ †h, wKQz KvR Kivi ci wZwbI BwšÍKvj K‡ib 

hvi d‡j wZwbI †kl Ki‡Z c‡ibwb, Gici kv‡qL gynv¤§v` bvRxe gywZC 

in. mgvß K‡ib| Avjøvgv beex in. GB wKZve m¤ú‡K© wKZv‡ei 

gyKvÏvgvq wj‡Lb:505 

تُ  بر فَ ُهَو َشْرٌح لرْلَمْذَهبر ُكلِرهر َبْل َواْعَلْم َأنَّ َهَذا اْلكرَتاَب َوإرْن َْسَّي ْ ُه َشْرَح اْلُمَهذَّ
يٌم يفر  ْم وللحديث وجعل من اللغة والتاربخ َواأْلَْْسَاءر َوُهَو َأْصٌل َعظر بر اْلُعَلَماءر ُكلِرهر لرَمَذاهر

                                                 
503

 . gymbv‡` Avngv`, nv`xm bs 25181, 25530| 

504
 . Avj AvÔjvg 8/149| 

505
 اجملموع شرح املهذب ٦/١ . 
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َللرهر َواجْلَْمعر بَ  هر: َوبَ َيانر عر يثر َوَحَسنرهر َوَضعريفر يحر احْلَدر يثر اْلُمتَ َعاررَضاتر َمْعررَفةر َصحر ، نْيَ اأْلََحادر
يَّاتر  . ،َوأتَْوريلر اخْلَفر اتر مَّ َباطر اْلُمهر  َواْسترن ْ

wKZvewU 20 L‡Ê دار الفكر †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 كتاب املغين البن قدامة املقدسي |91

wjLK: Avey gynv¤§v` gyIqvd&wdKzÏxb Avãyjøvn Be‡b gynv¤§v` Be‡b 

Kz`vgv gvKw`mx `vwgkKx RvgvCjx nv¤^jx in.| Rb¥: 541 wnRix| g„Zz¨: 

620 wnRix506| Zuvi esk ci¤úiv mvwjg Be‡b Avãyjøvn Be‡b Dgi Be‡b 

LvËve iv. ch©šÍ †cuŠ‡Q| 

wKZve cwiwPwZ: 

GB wKZvewU خمتصر اخلرَرقي Gi me©‡kÖô Ges me©cÖwm× kivn wn‡m‡e 

cwiMwYZ Ges nv¤^jx gvhnv‡ei جامع مانع GKwU wKZve| eis GwU  الفقه
 Gi AšÍf©y³| G‡Z mvj‡d mv‡jnxb I dzKvnv‡`i BLwZjvd `jxjmn املقارن

eY©bv Kiv n‡q‡Q| †h †Kv‡bv dKxn I gynvwÏ‡mi Rb¨ GB wKZvewU AZxe 

cÖ‡qvRbxq| 

Be‡b ev`ivb in. e‡jb:507 

الم، "قال ابن مفلح يف املقصد األرشد: اشتغل املوفق بتأليف املغين، أحد كتب اإلس
فبلغ األمل يف إهنائه، وهو كتاب بليغ يف املذهب، تعب فيه وأجاد، ومجل به املذهب، 
وقرأه عليه مجاعة.... وأثىن ابن غنيمة على مؤلفه فقال: ما أعرف أحدا يف زماننا أدرك 
درجة االجتهاد إال املوفق...وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السالم: ما رأيت يف كتب 

لى واجمللى البن حزم، وكتاب املغين للشيخ موفق الدين يف جودهتما، اإلسالم مثل احمل
ب نفسي ابإلفتاء حىت صارت عندي نسخة  وحتقيق ما فيهما.... ونُقرل عنه أنه قال: مل تطر

 من املغين. نقل ذلك ابن مفلح".

                                                 
506

 . Avj AvÔjvg 4/67, Avj we`vqv Iqvb wbnvqv 13/99, kvhvivZzh hvnve 5/88| 

 املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد البن بدران ص: ٢١٥ . 507
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Avjøvgv kvgmyÏxb hvnvex in. e‡jb:508  

†h e¨w³ Be‡b nvh‡gi احمللى Be‡b Kz`vgvi يناملغ  Bgvg evBnvKxi  السنن
¯¥GB PviwU wKZve AvZ التمهيد Be‡b Avãyj ev‡ii الكربى ’ Ki‡Z cvi‡e †m 

†kÖô gydZx n‡q hv‡e, Avi †h e¨w³ GB wKZve¸‡jv gyZvjvÔAv Ki‡Z 

cvi‡e †m LuvwU Av‡jg n‡q hv‡e| 

kv‡qL eKi Avey hvq` e‡jb:509 

†h e¨w³ Dc‡iv³ Pvi wKZv‡ei mv‡_ Avjøvgv Be‡b ZvBwgqv I Avjøvgv 

Bebyj Kvwq¨‡gi wKZve `yÔwU Ges Avjøvgv Be‡b nvRvi AvmKvjvbx in. Gi 

dvZûj evix  Aa¨qb Ki‡Z cvi‡e †m Bj‡gi mgy‡`ª cwiYZ n‡q hv‡e| 

wjLK G‡Z  ِاخْلرقري Gi gvmvAvjv G‡b‡Qb wk‡ivbvg AvKv‡i| AZci 

Gi wek` e¨vL¨v †ck K‡i‡Qb| mvnvev, ZvweCb I dzKvnv‡`i َوال  َأق ْ
`jxjmn mwe Í̄v‡i eY©bv K‡i‡Qb| Gici cm›`bxq Dw³i Dci eû dziƒC 

gvmAvjv Zz‡j a‡i‡Qb| 

A‡b‡KB Gi اختصار K‡i‡Qb| A‡b‡KB Gi Dci nvwkqv I wUKv iPbv 

K‡i‡Qb| Avevi †KD †KD G‡Z ewY©Z nv`x‡mi ZvnKxK I ZvLixR 

K‡i‡Qb| 

wKZvewU 10 L‡Ê مكتبة القاهرة †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

gyLZvmviæ BLwZjvwdj Djvgv wjj Rvm&mvm| كتب اخلالف Aa¨vq 

`ªóe¨| 

G Aa¨v‡qi AviI Ab¨vb¨ wKZve 

 ه ( ۱٣٦٠لعبد الرمحن اجلزيري )ت  الفقه على املذاهب األربعة
 للدكتور وهبة الزحيلي. الفقه اإلسالمي وأدلته

                                                 
508

 . wmqviæ Avjvwgb byevjv 18/193| 

 املدخل إىل فقه اإلمام أمحد لبكر أبو زيد، ٦٩٦/٢ . 509
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استحقت أن تكون مرجعا قد بُذل فيها جهد كبري حىت  ،املوسوعة الفقهية الكويتية
 إصدار: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت. . لنقل اخلالف وعزو األقوال
املتوىف سنة ست ومخسني  أليب حممد ابن حزم الظاهري كتاب احمللى ابآلاثر

 .وأربعمائة
وعندي لوال ابن عبد الرب ملا ذهب  : يف السري الذهيب البن عبد الرب، قال التمهيد

حزم وما جاء يف إسناد مذاهب التابعني ومن بعدهم. فابن عبد الرب هو صاحب ابن 
 .الفضل وهو صاحب اإلسناد

 

 

 

 

 

 

beg Aa¨vq 

 كتب الفتاوى

 

 510ه ( رمحه هللا )خمطوط( ٦٠٨جامع الفتاوى للحميدي )ت 
92| wKZv‡ei bvg : RvwgDj dvZvIqv| 

wjLK: قرق أمري، احلَُمْيدي [Kvi&K Avgxi Avj ûgvB`x] in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Kvi&K Avgxi Avj ûgvB`x, Zzi‡¯‹i 

Awaevmx| nvbvdx gvhnv‡ei Ab¨Zg GKRb dKxn| Zuvi iwPZ MÖš’ 

ÔRvwgDj dvZvIqvÕ Ges Ôki‡n KvbhyÏvKv‡qKÕ| g„Zz¨: wZwb 860 wnRix 

gyZvweK 1456 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib511| 

                                                 
510

 خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض: ٧٤خ ٢١١ لوحة . 
511

 . Avj AvÔjvg 5/193, gyÔRvgyj gyAvwjødxb 2/658| 
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wKZve cwiwPwZ: 

GwU GKwU mswÿß dZIqvi wKZve| wjLK Gme dZIqv nvbvdx 

gvhnv‡ei wewfbœ wdK‡ni wKZve †_‡K AvniY K‡i‡Qb| †hme wKZve 

†_‡K gvmAvjv AvniY K‡i‡Qb wZwb wKZv‡ei gyKvÏvgvq †mme wKZv‡ei 

w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb512|  

wjLK wKZvewU wdK‡ni Ab¨vb¨ wKZv‡ei b¨vq web¨ Í̄ K‡iQb| Zv 

Gfv‡e: 

الطهارة، الصالة، الزكاة، الصوم، احلج، النكاح، الطالق، األْيان، الوقف، البيوع، 
الشفعة، الصلح، اهلبة، اإلقرار، اإلجارة، العارية، الوديعة، الوكالة، الكفالة، احلوالة، 
املضاربة، الغصب، اإلكراه، اللقيط، القسمة، أدب القاضي، الشهادة، الدعوى، 

 الوصااي اليت ختم هبا الكتاب. الكراهية، ألفاظ الكفر،
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd eY©bv K‡i‡Qb, gv‡S 

g‡a¨ Ab¨vb¨ Bgvg‡`i ivqI D‡jøL K‡i‡Qb| cwigvYgZ `jxjI †ck 

K‡i‡Qb, AwaKvsk mgq استدالل Gi Dci BjøvZ eY©bv K‡i‡Qb| KLbI 

KLbI مفىت به Dw³i w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb513| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

ÔRvwgDj dvZvIqvÕ bv‡g Av‡iKwU wKZve i‡q‡Q, hvi wjLK Aveyj 

Kv‡mg mvgviKv›`x in.| nvRx Ljxdv in. H wKZve m¤ú‡K© e‡j‡Qb  كتاب
 ©ÒDcKvix I wbf©i‡hvM¨ GKwU wKZve|Ó Avi GB wKZve m¤ú‡K مفيد معترب

e‡j‡Qb بارليس كسميه يف االعت  ÒMÖnY‡hvM¨Zvi w`K †_‡K bv‡gi mv‡_ 

wKZv‡ei wgj †bB514|Ó 

 

                                                 
512

 . Kvkdzh hbyb 1/565, جامع الفتاوى )خمطوط( ٢/أ 
513

 جامع الفتاو ى )خمطوط( ٣/أ-٧/ب، ٨٩/أ-٩٣/ب، ١٦٣/أ-١٦٥/ب . 
514

 . Kvkdzh hb~b 1/565| 
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 ه ( رمحه هللا ٥٤٢خالصة الفتاوى للُبخاري )ت 
93| wKZv‡ei bvg : LyjvmvZzj dvZvIqv| 

wjLK: BdwZLviæÏxb eyLvix in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Zv‡ni, wcZvi bvg Avngv`, `v`vi bvg 

Avãyi ikx`, ci `v`vi bvg †nvmvBb, Dcvwa BLwZLviæÏxb, wbmewZ bvg 

eyLvix| eyLvivi Awaevwm nIqvi Kvi‡Y eyLvix ejv nq| wZwb nvbvdx 

gvhnv‡ei GKRb weÁ dKxn wQ‡jb| Be‡b Kvgvj cvkv in. Zuv‡K 

gyRZvwn` wdj gvmvB‡j MY¨ K‡i‡Qb| Rb¥: wZwb 482 wnRix gyZvweK 

1090 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 542 wnRix gyZvweK 1147 

L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib515| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU فتاوى Ges واقعات msµvšÍ wKZvemg~‡ni g‡a¨ Ab¨Zg GKwU 

wKZve| wjLK G‡Z Zuvi iwPZ خزانة الواقعات Ges كتاب النصاب wKZveØq‡K 

 K‡i‡Qb| gymvwbœd wKZv‡ei gyKvÏvgvq wj‡Lb516 اختصار

"سألين بعض إخواين أن أكتب نسخة قصرية ْيكن ضبطها ويتيسر حفظها، فكتبت  
رواية، خالية عن الدراية، مع بيان مواضع املسائل، دفعًا لطعن هذه النسخة جامعة لل

الطاعن، وغنية للمقيم والظاعن، وكتبت فهرس الفصول واألجناس على رأس كل كتاب، 
 ليكون عوانً ملن ابتلي ابلفتوى."

wKZv‡ei ZviZxe wdK‡n nvbvdxi Ab¨vb¨ wKZv‡ei Zzjbvq GKUz 

e¨wZµg| wZwb wKZve‡K Gfv‡e web¨ Í̄ K‡i‡Qb| 

كتاب الطهارات، كتاب الصالة، كتاب احليض، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب 
احلج، كتاب النكاح، كتاب الطالق، كتاب األْيان، كتاب البيوع، كتاب الصرف، كتاب 

اإلجارات، كتاب القضاء، كتاب الشهادات، كتاب الدعوى، كتاب احملاضر و السجالت،  

                                                 
515

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 84, Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 1/265| 

516
 . LyjvmvZzj dvZvIqv 1/2| 
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كتاب الكفالة، كتاب احلوالة، كتاب املضاربة، كتاب كتاب اإلقرار، كتاب الوكالة،  
املزارعة، كتاب الشركة، كتاب الفرائض، كتاب الوصااي، كتاب الدايت، كتاب احلياطن،  
كتاب الغصب، كتاب الوديعة، كتاب العارية، كتاب الصيد و الذابئح، كتاب األضحية،  

ف، كتاب اللقيط، كتاب كتاب الكراهية، كتاب ألفاظ الكفر، كتاب اهلبة، كتاب الوق
اللقطة، كتاب اإلابق، كتاب املفقود، كتاب االستحسان، كتاب احلدود، كتاب السرقة،  

 كتاب السري العتاق، كتاب الشفعة.
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd D‡jøL K‡i‡Qb, 

gv‡S g‡a¨ خمتار Ges مفىت به Dw³i w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb| Z‡e `jxj LyeB 

Kg D‡jøL K‡i‡Qb517| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU nvbvdx gvhnv‡ei wbf©i‡hvM¨ GKwU dvZvIqvi wKZve| Avjøvgv 

Avãyj nvB jvL‡bŠex in. e‡jb: ".كتاب معترب عند العلماء، معتمد عند الفقهاء" 
ÒGwU Djvgv I dzKvnv‡`i wbKU MÖnY‡hvM¨ I wbf©i‡hvM¨ GKwU 

wKZve518|Ó nvRx Ljxdv in. e‡jb: ".كتاب مشهور معتمد" ÒGwU cÖwm× I 

wbf©ikxj GKwU wKZve519|Ó Zuvi mgmvgwqK Djvgv‡q wKivg e‡jb:  كتاب"
 ÒGwU PgrKvi I wbf©i‡hvM¨ wKZve520|Ó GZme cÖksmvi نفيس معترب."

KviY n‡”Q G‡Z فتاوى Ges واقعات msµvšÍ wbZ¨ bZzb eû gvmvBj 

my¯úófv‡e cÖYqb Kiv n‡q‡Q| GQvov wKZv‡ei wjLK m¤ú‡K© ewY©Z Av‡Q: 

"كان عدمي النظري يف زمانه، فريد أئمة الدهر، شيخ احلنفية مباوراء النهر، من أعالم 
 ,¡ÒwZwb wQ‡jb Zuvi hy‡Mi AwØZxq e¨w³Z اجملتهدين يف املسائل."

                                                 
517

 . LyjvmvZzj dvZvIqv 1/3-6, 15-18, 2/32-36| 

518
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 84| 

519
 . Kvkdzh hyb~b 1/718, عطر الورود لألجراروي ص/٥٢ 

520
 الوشاح للعطا ص/٢١١ . 
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gvIqvivDbbvn‡i nvbvdx gvhnv‡ei kv‡qL Ges gyRZvwn` wdj gvmvB‡ji 

Ab¨Zg e¨w³521|Ó 

wKZvewU 4 L‡Ê مكتبة رشيدية †Kv‡qUv †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ١٢٥٢احلامدية البن عابدين )ت  الفتاوى العقود الدريِة يف تنقيح
94| wKZv‡ei bvg : Avj DK~ ỳ &̀ ỳiwiq¨vn| 

wjLK: Avjøvgv Be‡b Av‡e`xb kvgx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

ر على الدر املختار البن عابدينرد احملتا  `ªóe¨| 

wKZve cwiwPwZ: 

GB wKZv‡ei g‡a¨ Avjøvgv Be‡b Av‡e`xb kvgx in. wdK‡n nvbvdxi 

Ab¨Zg wKZve ÔdvZIqv nvwgw`qvnÕ‡K cÖ‡kœvË‡ii AvK…wZ‡Z ms‡ÿ‡c 

cwigvwR©Z K‡i‡Qb| تكرار Ges مشهور †K حذف K‡i‡Qb| متفرق Ges منثور 
†K GKwÎZ K‡i‡Qb| cÖ‡qvRb gvwdK †Kv_vI †Kv_vI ms‡hvRb K‡i‡Qb 

Ges wKQzUv تقدمي I أتخري K‡i‡Qb522| wKZv‡ei Aa¨vqmg~n‡K Gfv‡e 

ZviZxe w`‡q‡Qb: 

اَلةر ،  كرَتاُب الطََّهارَةر  ْوم،  كرَتاُب الزََّكاة َواْلعْشر،  كرَتاُب الصَّ ، كرَتاب احْلَجِ ،  كرَتاب الصَّ
ْسترياَلدر َوالتَّْدبررير َواْلَواَلءر َواآْلبرقر ،  كرَتاب الطَّاَلق،  كرَتاب النِرَكاح كرَتاُب ،  كرَتاُب اْلعرْتقر َواالر

ررَكة،  اأْلَْْيَانر َوالنُُّذورر  يطر َواللَُّقطَة،  كرَتاُب اْلَمْفُقودر ،  كرَتاب الشَّ ، كرَتاب اْلَوْقف،  كرَتاُب اللَّقر
َهاَدةر ،  كرَتاُب اْلَقَضاءر ،  َواَلةر كرَتاُب احلَْ ،  كرَتاُب اْلَكَفاَلةر ،  كرَتاُب اْلبُ ُيوعر  كرَتاُب ،  كرَتاُب الشَّ

ْعَوى،  اْلوََكاَلةر  َرار،  كرَتاُب الدَّ ق ْ ْلحر ،  كرَتاُب اإْلر يَعةر ،  كرَتاُب اْلُمَضارَبَةر ،  كرَتاُب الصُّ ، كرَتاُب اْلَودر
َجارَةر ،  كرَتاُب اهلْرَبةر ،  كرَتاُب اْلَعارريَّةر  كرَتاُب ،  كرَتاُب احْلَْجرر َواْلَمْأُذونر ،  ْكَراهر كرَتاُب اإْلر ،  كرَتاُب اإْلر

ْفَعةر ،  اْلَغْصبر  ْسَمةر ،  كرَتاُب الشُّ اَبئرحر ،  كرَتاُب اْلُمَساقَاةر ،  كرَتاُب اْلُمَزاَرَعةر ،  كرَتاُب اْلقر ، كرَتاُب الذَّ
ْربر  كرَتاُب احلْريطَانر َوَما ،  تر كرَتاُب اجلْرَناايَ ،  كرَتاُب الرَّْهنر ،  كرَتاُب اْلُمَدايَ َناتر ،  كرَتاُب الشُّ

                                                 
521
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ُث الرَُّجُل يفر الطَّرريقر َوَما يَ َتَضرَُّر برهر اجلْرريَاُن َوََنُْو َذلركَ  ، كرَتاُب اْلَفَرائرضر ،  كرَتاُب اْلَوَصاايَ ،  حُيْدر
اَبَحةر َوَغرْير َذلركَ  ْن احْلَْظرر َواإْلر َة اْلكتاب، َمَسائرُل َوفَ َوائرُد َشىتَّ مر  .َخامتر

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK Be‡b Av‡e`xb kvgx in. GB dZIqvi wKZv‡ei g‡a¨ cÖ_‡g 

cÖkœ‡K سئل Øviv ïiæ K‡i‡Qb Ges DËi‡K اجلواب Øviv ïiæ K‡i‡Qb| 

AwaKvsk RvqMvq BLwZjvdx gvmAvjvq nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i 

BLwZjvd‡K my¯úó K‡i‡Qb| `jxj Ges Ab¨vb¨ Bgvg‡`i ivq Lye KgB 

D‡jøL K‡i‡Qb523| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

Avjøvgv Be‡b Av‡e`xb kvgx in. g~j wKZve ÔZvbKxûj nvwgw`q¨vnÕ 

m¤ú‡K© e‡jb:  

َوى َوَما " ُث َمَع التََّحرِري لرْلَقْولر اأْلَق ْ َها اْلبَ َواعر ثر الَّيتر َتْدُعو إلَي ْ كرَتاٌب مَجََع ُجلَّ احْلََوادر
ىًن َعْنهُ َعَلْيهر اْلَعَملُ  ْنُه َحْيُث مَجََع َما اَل غر َوى أَنْ َفُع مر ْلَفت ْ تَ َلى ابر َوى مَلْ َأَر لرْلُمب ْ  524." َواْلَفت ْ

هر  " ْن َأْعَظمر اْلبَ ْلَوى رَأَْيت َهذر َي يفر َزَمانرَنا مر َوى الَّيتر هر َُعااَنتر َأَمانَةر اْلَفت ْ ا اُبْ ُتلريت مبر َوَلمَّ
ْن َأْحَسنر  عرَها اْلَفَتاَوى مر رر َجامر ْنَد اْلُمَراَجَعةر إلَْيهر لرَتَأخُّ ْن أَنْ َفعر َما جَيَْنُح عر َما يُ ْعَتَمُد َعَلْيهر َومر

ثر  ُروَن الثِرَقاُت َوذرْكررهر لرَعامَّةر احْلََوادر عرَها َوحَتْرريررهر َما اْعَتَمَدُه اْلُمَتَأخِر اَلعر َواضر َوَسَعةر اطِر
هر ا  525."أْلَْوقَاتر اْلَواقرَعاتر يفر َهذر

g~j wKZve hw` GZ ¸iæZ¡c~Y© nq, Zvn‡j Gi ح  Gi ¸iæZ¡ †Kgb منقَّ

n‡e, Zv Avi ejvi A‡cÿv iv‡Lbv| we‡klZ Gi تنقيح K‡i‡Q‡b nvbvdx 

gvhnv‡ei خامتة احملققني Ges wbf©i‡hvM¨ I wek¦̄ Í dKxn Avjøvgv Av‡e`xb 

kvgx in.| 

wKZvewU 2 L‡Ê دار املعرفة †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 
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 ه ( رمحه هللا١٠٩٨الفتاوى األنقروية لألنقروي )ت 
95| wKZv‡ei bvg : Avj dvZvIqvj AvbKziæBqv| 

wjLK: gynv¤§v` Be‡b †nvmvBb AvbKziæC in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v`, wcZvi bvg †nvmvBb, wbmewZ bvg 

AvbKziæC iƒgx| wZwb nvbvdx gvhnv‡ei GKRb weÁ dKxn| Dmgvbx 

ivRZ¡Kv‡j iƒ‡gi Av‡jg‡`i g‡a¨ Ab¨Zg GKRb Av‡jg wQ‡jb| Avjøvgv 

gywneŸx Zuv‡K kvBLyj Bmjvg Dcvwa‡Z f~wlZ K‡i‡Qb| g„Zz¨: wZwb 1098 

wnRix gyZvweK 1687 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib526| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU ga¨g ch©v‡qi GKwU dZIqvi wKZve| wjLK G‡Z wb¤œewY©Z 

wdKnx Aa¨vq¸‡jv Kv‡qg K‡i‡Qb| 

الطهارة، الصالة، الزكاة، الصوم، احلج، السري، الكراهية و االستحسان، النكاح، 
الرضاع، الطالق، العتاق، املكاتب، الوالء، األْيان، احلدود، السرقة، اجلناايت، املعاقل، 
اآلبق، املفقود، اللقيط، اللقطة، الوقف، البيوع، الصرف، املداينات، الكفالة، احلوالة، 

دات، الوكالة، الدعوى، اإلقرار، الصلح واإلبراء، املضاربة، الوديعة، القضاء، الشها
العارية، اهلبة، اإلجارة، اإلكراه، احلجر، املأذون، الغصب، الضمان، الشفعة، القسمة، 

 الشركة، املزارعة، الرهن، الوصااي، الفرائض.
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z BLwZjvdx gvmAvjvq nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i ivq I 

AwfgZ¸‡jv †ck K‡i‡Qb| AwaKvsk mgq †h AwfgZwU weï× Zv ¯úó 

K‡i w`‡q‡Qb| KLbI KLbI Bgvg kvwdC in. Gi AwfgZI D‡jøL 

K‡i‡Qb| G‡Z wZwb `jxj eY©bv K‡ibwb, Z‡e gv‡S g‡a¨ gvmAvjvi BjøvZ 

eY©bv K‡i‡Qb| gvmAvjv eY©bv K‡i Zvi Drm¯’‡ji w`‡KI Bw½Z 

K‡i‡Qb527| 

                                                 
526

 . Avj AvÔjvg 6/103, LyjvmvZzj AvQvi 4/314-315, nvw`qvZzj Av‡idxb 2/300| 
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nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei ¸iæZ¡c~Y© ˆewkó n‡jv GwU GKwU bvwZ`xN© dZIqvi 

wKZve Ges †Kv‡bv gvmAvjvq nvbvdx gvhnv‡ei dzKvnv‡`i †_‡K GKvwaK 

Dw³ _vK‡j †mLv‡b †Kvb& Dw³wU weï× I مفيت به Zv my¯úófv‡e ewY©Z 

i‡q‡Q| G`„wó‡KvY& †_‡K GB wKZvewU h‡_ó DcKvix I ¸iæZ¡c~Y© g~j¨evb 

GKwU dZIqvi wKZve| 

wKZvewU 2 L‡Ê 1281 wn. املطبعة األمريية بوالق †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٧٨٦)ت  يتپَ الفتاوى التااترخانية لإلْندر 
96| wKZv‡ei bvg : Avj dvZvIqvZ& ZvZviLvwbqv| 

wjLK: Av‡jg Be‡b Avjv B›`vicvwË †`njfx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Av‡jg, wcZvi bvg Avjv, Dcvwa dix`yÏxb| 

wbmewZ bvg B›`vicvwË, †`njfx| g„Zz¨: wZwb 786 wnRix‡Z BwšÍKvj 

K‡ib| wZwb nvbvdx gvhnv‡ei Ab¨Zg GKRb dKxn wQ‡jb Ges Aviex 

fvlvq AZ¨šÍ `ÿ wQ‡jb, wdKn I Dmy‡j wdK‡n cvi`k©x wQ‡jb528|  

wKZve cwiwPwZ: 

wjLK Av‡jg Be‡b Avjv in. GB wKZvewU wn›`y Í̄v‡bi ZrKvjxb hy‡Mi 

(752 wn:-790 wn:) ev`kvn wd‡ivR kv‡ni gš¿x †Rbv‡ij ÔZvZviLv‡bÕi 

ûKz‡g msKj K‡i‡Qb| ÔZvZvi LvbÕ wjL‡Ki Rb¨ me ai‡bi DcKiY 

cÖ ‘̄Z K‡i w`‡q‡Qb| †Rbv‡ij ZvZvi Lv‡bi BwšÍKv‡ji GK eQi ci 777 

wnRix‡Z wZwb msKjb KvR †kl K‡ib Ges †Rbv‡ij ZvZvi Lv‡bi w`‡K 

wbmeZ K‡i wKZv‡ei bvg KiY K‡ib ÔdvZvIqv ZvZviLvwbqvÕ| ev`kvn 

wd‡ivR kvn †P‡qwQ‡jb Zvi bv‡gi w`‡K wbmeZ K‡i wKZv‡ei bvg ivL‡Z 

wKš‘ wjLK Zv Ki‡jb bv; eis hvi ûKz‡g wKZvewU cÖYqb K‡i‡Qb Zvi 

w`‡K wbmeZ K‡iB bvg †i‡L‡Qb| wKš‘ wKZv‡ei Avmj bvg n‡”Q زاد السفر 

                                                 
528
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wjLK GB wKZv‡e ÔAvj gynxZzj eyinvbxÕ ÔAvh hvLxivZzj eyinvwbqvÕ 

ÔdvZvIqv KvhxLvbÕ dvZvIqv hnxwiqvÕmn cÖvq wÎ‡ki AwaK wKZve †_‡K 

gvmAvjv AvniY K‡i‡Qb| wZwb †hme wKZve †_‡K gvmAvjv AvniY 

K‡i‡Qb †mme wKZv‡ei bvg gyKvÏgvq D‡jøL K‡i‡Qb| wjLK wKZvewU 

Avjøvgv gviMxbvbx in. Gi Ôwn`vqvÕ wKZv‡ei ZviZxe Abyhvqx ZviZxe 

w`‡q‡Qb| wKZvewU ïiæ K‡i‡Qb "ابب يف العلم و احلث عليه" Øviv| G‡Z 

Avevi mvZwU dmj Kv‡qg K‡i‡Qb| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z Bgvg Avey nvbxdv in. I Zuvi wkl¨‡`i BLwZjvd Ges 

Bgvg kvwdC in. BLwZjvd D‡jøL K‡i‡Qb, gv‡S g‡a¨ `jxj D‡jøL 

K‡i‡Qb529|  

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

c~‡e©B ewY©Z n‡q‡Q †h, GB wKZv‡ei gvmAvjvmg~n nvbvdx gvhnv‡ei 

g~j¨evb I ¸iæZ¡c~Y© wKZve †_‡K Pqb Kiv n‡q‡Q| G`„wó‡Z G‡K nvbvdx 

gvhnv‡ei wek¦‡KvlI ejv hvq| †KD †KD Gi cÖksmvq e‡j‡Qb:  كتاب"
 ÒGwU GKwU wekvj wKZve530|Ó Gi ØvivB wKZvewUi ¸iæZ¡ cÖZxqgvb عظيم"

nq| Z‡e wKZv‡ei wjLK cÖ_g w`‡K †Zgb cÖwm× †jvK wQ‡jb bv, GB 

wKZvewU msKj‡bi ci wZwb Djvgv‡q wKiv‡gi wbKU cÖwmw× jvf K‡ib| 

wKZvewU 23 L‡Ê 1431 wn. 2010 C. مكتبة زكراي ديوبند BwÊqv †_‡K 

cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 531ه ( رمحه هللا )خمطوط( ١٠٠٤فتاوى الُتُمْراتشي )ت 
97| wKZv‡ei bvg : dvZvIqv ZzgyiZvkx| 

wjLK: LZxe ZzgyiZvkx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

                                                 
529

 . dvZvIqv ZvZviLvwbqv 1/88-94, 3/210-216, 5/81-84| 
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 |¨ªóe` تنوير األبصار و جامع البحار للتُُّمراتشي

wKZve cwiwPwZ: 

LZxe ZzgyiZvkx in. G‡Z KwZcq dZIqv‡K msKjb K‡i‡Qb Ges 

cÖ‡kœvË‡ii AvKv‡i wn`vqv wKZv‡ei Abymv‡i ZviZxe w`‡q‡Qb532| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

AwaKvsk gvmAvjvq wjLK G‡Z dzKvnv‡`i BLwZjvd D‡jøL K‡ibwb| 

Z‡e †hme gvmAvjvq cÖkœKvix Zuvi Kv‡Q BLwZjvd m¤ú‡K© Rvb‡Z 

†P‡q‡Qb, †mme gvmAvjvq dzKvnv‡`i BLwZjvd eY©bv K‡i‡Qb| Z‡e 

`yj©efv‡e †Kv‡bv †Kv‡bv gvmAvjvq BLwZjvd I `jxj D‡jøL K‡i‡Qb533| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

Avjøvgv Be‡b Av‡e`xb kvgx in. GB wKZve m¤ú‡K© e‡j‡Qb,  الفتاوى
 ©ÒGwU GKwU cÖwm× dZIqvi wKZve|Ó GQvov wZwb wjLK m¤ú‡K املشهورة

e‡j‡Qb قد أِلف التآليف العجيبة املتقنة ÒwZwb AZ¨šÍ gReyZ I we¯§qKi MÖš’ 

iPbv K‡i‡Qb534|Ó Avjøvgv nvmKvdx in. e‡j‡Qb عمدة املتأخرين األخيار 

ÒgyZvAvLwLixb‡`i g‡a¨ †kÖôZi535|Ó 

 

 ه ( رمحه هللا١٠٨١للرملي )ت  الفتاوى اخلريية
98| wKZv‡ei bvg : Avj dvZvIqvj LvBwiq¨vn| 

wjLK: LvBiæÏxb ivgvjx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg LvBiæÏxb, wcZvi bvg Avngv`, `v`vi bvg 

Avjx| wbmewZ bvg Avjxgx, dviƒKx, ivgvjx| wdwjw Í̄‡bi ivgjv AÂ‡ji 

Awaevmx nIqvi Kvi‡Y ivgvjx ejv nq| wZwb wQ‡jb GKRb weÁ dKxn, 
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M‡elK, gydvmwmi, gynvwÏm, Awfavbwe` Ges ZrKvjxb hy‡Mi nvbvdx 

gvhnv‡ei kv‡qL| wZwb ÔAvj evniæi iv‡q‡KÕi Dci Ôgvhnviæj nvKv‡qKÕ 

bv‡g GKwU nvwkqv iPbv K‡ib| Avjøvgv kvgx in. ÔAvj evniæi iv‡q‡KÕi 

nvwkqv ÔwgbnvZ zj Lv‡j‡KÕ Ôgvhnviæj nvKv‡q‡KÕi A‡bK DØ„wZ w`‡q‡Qb| 

Rb¥: wZwb 993 wnRix gyZvweK 1585 L„óv‡ã ivgjv AÂ‡j Rb¥ MÖnY 

K‡ib| g„Zz¨: wZwb 1081 wnRix gyZvweK 1671 L„óv‡ã ivgjv‡ZB BwšÍKvj 

K‡ib536| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU cÖ‡kœvËi m¤ŵjZ GKwU dZIqvi wKZve| Avjøvgv LvBiæÏxb 

ivgvjx in. †K †jv‡Kiv wewfbœ mgq †hme cÖkœ K‡i‡Qb, wZwb †mme cÖ‡kœi 

†h DËi w`‡q‡Qb, Zuvi BwšÍKv‡ji ci Zuvi cyÎ gywnDÏxb Be‡b LvBiæÏxb 

(g„Zz¨: 1071 wn.) in. Gme dZIqv‡K web¨ Í̄ Kiv ïiæ K‡i‡Qb| wKš‘ 

wZwb cwic~Y© Kivi Av‡M BwšÍKvj K‡ib| Gici ivgvjx in. Gi wkl¨ 

kv‡qL Be&ivnxg Be‡b myjvBgvb RvBbxbx (g„Zz¨: 1108 wn.) in. Zv cwic~Y© 

K‡ib| web¨ Í̄Kvix Rgv Ki‡Z wM‡q wn`vqv wKZv‡ei ZviZx‡e web¨¯Í 

K‡i‡Qb537| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

G‡Z gv‡S g‡a¨ nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd eY©bv Kiv 

n‡q‡Q Ges KLbI KLbI `jxjI eY©bv Kiv n‡q‡Q| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZvewU nvbvdx gvhnv‡e h‡_ó ¸iæZ¡ iv‡L| †Kbbv G‡Z weï× I 

 |Dw³ Abyhvqx dZIqv †`Iqv n‡q‡Q مفىت به

wKZvewU 1974 C. دار املعرفة ˆeiƒZ †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٩٧٠الفتاوى الزينية البن جنيم )ت 
99| wKZv‡ei bvg : Avj dvZvIqvh hvBwbq¨vn| 

                                                 
536

 . Avj AvÔjvg 2/327, LyjvmvZzj AvQvi 2/134, nvw`qvZzj Av‡idxb 2/358| 

537
 . dvZvIqv LvBwiqvn 1/2-3| 
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wjLK: hvBb Be‡b Be&ivnxg in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` البحر الرائق لزين بن جنيم

wKZve cwiwPwZ: 

GwU cÖ‡kœvËi m¤ŵjZ dZIqvi GKwU wKZve| †h cÖkœ¸‡jv cÖwm× 

dKxn Beb byRvBg in.‡K wewfbœ mgq Kiv n‡q‡Q| cieZ©x‡Z Zuvi wkl¨ 

Avjøvgv ZzgyiZvkx in. G¸‡jv‡K wdKnx Aa¨v‡qi ZviZx‡e web¨ Í̄ K‡i‡Qb 

Ges dZIqv cÖ`v‡bi mgq †hme ’̄v‡b تسامح n‡q‡Q †m¸‡jv‡K تصحيح 
K‡i‡Qb538| wKZve‡K web¨ Í̄ K‡i‡Qb Gfv‡e: 

الطهارة، الصالة، الزكاة، الصوم، احلج، النكاح، الطالق، اإلعتاق، األْيان، احلدود، 
البيع، الكفالة، احلوالة، الوكالة، القضاء، الشهادات، الدعاوي، السري، الشركة، الوقف، 

اإلقرار، الصلح، املضاربة، اهلبة، اإلجارة، الوديعة، العارية، احلجر، املأذون، اإلكراه، 
الشفعة، الصيد و الذابئح، األضحية، الرهن، اللقيط، اللقطة، املفقود، اآلبق، املوات، 

احلظر و اإلابحة، منهيًا ِببواب اجلناايت والوصااي، ومسائل احليطان، املزارعة، املساقاة، 
 شىت والفرائض.

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

Be‡b byRvBg‡K †Kv‡bv wel‡q cÖkœ Kivi ci wZwb †h DËi w`‡q‡Qb, 

GB wKZv‡e †m cÖ‡kœvËi¸‡jv Rgv Kiv n‡q‡Q, ZvB G‡Z BLwZjvd I 

`jxj D‡jøL Kiv nqwb| Z‡e wKZvewU whwb web¨ Í̄ K‡i‡Qb, wZwb †Kv_vI 

†Kv_vI e¨vL¨v Ki‡Z wM‡q cÖ‡qvRb gvwdK BLwZjvd I `jxj D‡jøL 

K‡i‡Qb539| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU GKwU mswÿß dZIqvi wKZve Ges G‡Z Pjgvb I ev¯ÍweK wKQz 

mgm¨vi mgvavb †ck Kiv n‡q‡Q| †Kv‡bv †Kv‡bv dZIqvi wKZv‡e †hgb 

 |a‡i †bqv hvK, hw` mgm¨vwU Ggb nq, Z‡e Zvi weavb Ggb n‡e ولو فرضاً 

                                                 
538

 . gyKvÏvgv dvZvIqv hvBwbq¨vn c„. 2-3| 

539
 . dvZvIqv hvBwbq¨vn c„. 3-11, 38-50, 126-134| 
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Gai‡bi †Kv‡bv gvmAvjv eY©bv Kiv nqwb| GQvov wKZvewU nvbvdx 

gvhnv‡ei weÁ GKRb dKx‡ni Bj‡gi mviwbh©vm| GB w`K †_‡K wKZvewU 

h‡_ó ¸iæZ¡ enb K‡i| Z‡e Avjøvgv jvL‡bŠex in. e‡j‡Qb GB wKZv‡e 

wKQz `ye©j Dw³ I wiIqvqvZ i‡q‡Q540| ZvB GB wKZv‡ei gvmAvjv Øviv 

ZZÿY ch©šÍ dZIqv †`Iqv hv‡e bv, hZÿY ch©šÍ Ab¨ †Kv‡bv wKZv‡e 

Gi mg_©b bv cvIqv hv‡e| 

wKZvewU د. سعيد سامل الغامدي Gi ZvnKxKmn 1411 wn. 2011 C.   دار
 |K cÖKvwkZ n‡q‡Q‡_† كنوز اشبيليا

 ه ( رمحه هللا ٩٧٨الفتاوى العدلية لآليديين )ت 
100| wKZv‡ei bvg : Avj dvZvIqvj Av`vwjqv| 

wjLK: ivm~j Be‡b mvwjn AvB`xbx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg ivm~j, wcZvi bvg mvwjn, wbmewZ bvg 

AvB`xbx| AvB`xb AÂ‡ji Awaevmx nIqvi Kvi‡Y AvB`xbx ejv nq| wZwb 

966 wnRix‡Z gvigviv kn‡ii Kvhx wQ‡jb Ges myjZvb †mvjvBgvb Lvb 

Dmgvbxi wb‡`©‡k dvZvIqv Av`vwjqv bvgK GB wKZvewU cÖYqb K‡ib| 

g„Zz¨: wZwb 978 wnRix gyZvweK 1570 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib541| 

wKZve cwiwPwZ: 

wjLK GB wKZv‡e nvbvdx gvhnv‡ei cÖwm× I eûj cÖPwjZ dZIqvi 

wKZve ÔAvj gyLZvi wjj dZIqvÕ‡K mswÿß K‡i‡Qb| Avi kiC `„wó‡KvY& 

†_‡K wKZvwU weï× nIqvi Kvi‡Y wZwb Gi bvgKiY K‡i‡Qb ÔdZIqv 

Av`vwjqvÕ K‡i| †hgbwU wZwb wKZv‡ei gyKvÏvgvq D‡jøL K‡i‡Qb542| 

wjLK G‡Z Bev`v‡Zi Aa¨vq‡K ev` w`‡q‡Qb; wZwb wKZvewU ïiæ 

K‡i‡Qb Gfv‡e: 

                                                 
540

 . Avb bvwdDj Kvexi c„. 30, Dmy‡j BdZv wjj Dmgvbx c„. 36| 

541
 . Avj AvÔjvg 3/20, nvw`qvZzj Av‡idxb wjj evM`v`vx 1/368, gyÔRvgyj g yAvwjødxb 4/157, 

Kvkdzh hyb~b 2/1226| 

542
 الفتاوى العدلية )خمطوط( ١/ب . 
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كتاب النكاح، كتاب الطالق، كتاب األْيان، كتاب الوقف، كتاب البيوع، كتاب 
اإلجارات، كتاب القضاء، كتاب الدعوى، كتاب الشهادة، كتاب الوكالة، كتاب الكفالة،  

الصلح، كتاب املضاربة، كتاب الوديعة، كتاب القسمة، كتاب كتاب احلوالة، كتاب 
اإلقرار، كتاب اهلبة، كتاب احلجر، كتاب األشربة، كتاب املأذون، كتاب الغصب، كتاب 
احليطان، كتاب العارية، كتاب املزارعة، كتاب احلدود، كتاب السرقة، كتاب اللقيط، كتاب 

راهية، كتاب الكسب، كتاب ألفاظ الكفر،  اللقطة، كتاب اآلبق، كتاب املفقود، كتاب الك
 كتاب اجلناايت، وأخرياً كتاب الوصااي.

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z AwaKvsk †ÿ‡Î nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd‡K 

eY©bv K‡i‡Qb Ges gv‡S g‡a¨ Bgvg kvwdC in. Gi AwfgZ eY©bv 

K‡i‡Qb| AwaKvsk mgq `jxj D‡jøL K‡ibwb| gvmAvjv eY©bv K‡i Zvi 

Drm¯’‡ji w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb| †h Dw³i Dci dZIqv KLbI KLbI 

Zvi w`‡KI Bw½Z K‡i‡Qb543| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

wjL‡Ki eY©bvg‡Z wKZvewU †hme welq AšÍf©y³ K‡i wb‡q‡Q, G `„wó‡Z 

wKZvewU AZ¨šÍ ¸iæZ¡ enb K‡i| Z‡e G‡Z Bev`v‡Zi Aa¨vq †bB Ges 

nvbvdx gvhnv‡ei dzKvnv‡`i g‡a¨ wjL‡Ki †Zgb †Kv‡bv cÖwmw× †bB| 

 

 ه ( رمحه هللا ٥٩٢فتاوى قاضي خان )ت 
101| wKZv‡ei bvg : dvZvIqv KvhxLvb| 

wjLK: dLiæÏxb KvhxLvb in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` شرح اجلامع الصغري لقاضي خان

wKZve cwiwPwZ: 

                                                 
543

 الفتاوى العدلية )خمطوط( ٢/أ-٤/أ، ٨٢/أ-٨٧/أ، ١٧٠/أ-١٧٣/ب . 
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GwU nvbvdx gvhnv‡ei cÖwm× GKwU dvZvIqvi wKZve| G‡Z †gŠwjK I 

cÖ‡qvRbxq Ges wbZ¨bZzb NwUZ eû gvmvBj mwbœe× Kiv n‡q‡Q| wjLK 

wKZv‡ei gyKvÏvgvq wj‡Lb: 

"ذكرت يف هذ ا الكتاب من املسائل اليت يغلب وقوعها، ومتس احلاجة إليها، وتدور 
عليها واقعات األمة، وتقتصر عليها رغبات الفقهاء واألئمة، وهي أنواع وأقسام: فمنها ما 

ما هي منقولة عن املشايخ املتأخرين رضوان هللا هي مروية عن أصحابنا املتقدمني، ومنها 
كالتايل: فصل يف رسم املفيت، الطهارة،   544عليهم أمجعني، ورتبته ترتيب الكتب املعروفة."

الصالة، الصوم، الزكاة، احلج، النكاح،الطالق، العتاق، األْيان، البيوع، اإلجارات، 
لة، الصلح، القسمة، املضاربة، الدعوى والبينات، الشهادات، الوكالة، الكفالة واحلوا

األشربة، الغصب، اهلبة، الوقف، األضحية، الصيد والذابئح، الذكاة، الوديعة، العارية، 
اللقطة،اللقيط، احلظر واإلابحة، اجلناايت، احلدود، اإلكراه، الوصااي، الشفعة، 

 السري،الرهن، الشركة، املأذون.
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK GB wKZv‡e AwaKvsk mgq nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i 

BLwZjvd eY©bv K‡i‡Qb| Avi †hLv‡b gyZvAvLwLixb‡`i GKvwaK Dw³ 

i‡q‡Q †mLv‡b GK/`yÕwU Dw³ eY©bvi Dci mxgve× i‡q‡Qb| Gi g‡a¨ †h 

Dw³wU أظهر wKsev أشهر †mwU cÖ_‡g G‡b‡Qb545| G‡Kev‡i `yj©efv‡e 

Ab¨vb¨‡`i gvhnveI eY©bv K‡i‡Qb| 

KLbI KLbI wZwb gvmAvjvi BjøvZ eY©bv K‡i‡Qb| KziAvb mybœvn 

Øviv †Kv_vI `jxj eY©bv K‡i‡Qb, GgbwU cwijwÿZ nqbv546| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

dvZvIqvi wKZv‡ei g‡a¨ GwU PgrKvi I cÖwm× GKwU wKZve Ges 

nvbvdx Av‡jg‡`i wbKU eûj cÖPwjZ GKwU dZIqvi wKZve| GwU nvbvdx 

gvhnv‡e wbf©i‡hvM¨ GKwU dZIqvi wKZve547| 

                                                 
544

 . dvZvIqv Kvhx Lvb 1/2| 

545
 . cÖv¸³| 

546
 . dvZvIqv KvhxLvb 1/3-7, 2/252-256, 3/172-174| 
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nvRx Ljxdv in. e‡jb: 

"هي مشهورة، مقبولة، معمول هبا، متداولة بني أيدي العلماء والفقهاء، وكانت هي 
 نصب عني من تصدر للحكم واإلفتاء."

ÒGwU cÖwm×, MÖnY‡hvM¨ I Avgj‡hvM¨ GKwU wKZve| dzKvnv I 

Djvgv‡`i nv‡Z eûj cÖPwjZ| dZIqv cÖ`v‡bi †ÿ‡Î GwU gReyZ GKwU 

wKZve548|Ó 

Avjøvgv Avãyj nvB jvL‡bŠex in. wjL‡Ki Rxebx‡Z e‡jb: 

"انتفعت بفتاواه، وهي... معتمدة عند أجلة الفقهاء، حىت قال قاسم بن قطلوبغا يف 
 تصحيح القدوري: مايصححه قاضي خان مقدم على تصحيح غريه، ألنه فقيه النفس."

ÒAvwg Zuvi dvZvIqv Øviv eû DcK…Z n‡qwQ| Avi KvhxLvb wKZvewU 

gnvgvb¨ dzKvnv‡`i Kv‡Q AZ¨šÍ wbf©i‡hvM¨ GKwU dZIqvi wKZve| 

GgbwK Kv‡mg Be‡b KzZjyeyMv Zuvi ÔZvmnxûj Kz`~ixÕ bvgK wKZv‡e 

e‡j‡Qb, KvhxLvb hv‡K mnxn e‡j‡Qb Zv Ab¨‡`i mnx‡ni Dci gyKvÏvg 

n‡e| †Kbbv wZwb dKxûb bvdm549|Ó 

 

 اهلند يف ريية( جلماعة من العلماءگالفتاوى اهلندية )العامل

102| wKZv‡ei bvg: Avj dvZvIqvj wnw›`qv (AvjgwMix)| 

wjLK: wn› ỳ¯Ív‡bi GK`j Djvgv‡q wKivg in.| 

ev`kvn AvjgMx‡ii mswÿß cwiwPwZ: 

ev`kvn AvjgMx‡ii ZË¡veavb I wb‡`©‡k †h‡nZz GB wKZvewU msKjb 

n‡q‡Q, ZvB GLv‡b ev`kvn AvjgMx‡ii mswÿß Rxebx Zz‡j aiwQ| 

                                                                                                       
547

 . Avj dvivB`yj evwnq¨vn wj Be‡b nvghvn c„. 11| 

548
 . Kvkdzh hb~b 2/1227, عطر الورود لألجراروي ص/٥١ 

549
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 65,  

أ: "هذا ما تيسر على خمتصر القدوري /٥ونص كالم ابن قطلوبغا رمحه هللا يف كتابه "التصحيح و الرتجيح" )خمطوط( 
ين قاض خان يف فتاواه، فإنه من أحق من يعتمد رمحه هللا، مع زايدات نص على تصحيحها القاضي اإلمام فخر الد

 على تصحيحه."
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ev`kv AvjgMxi ev m¤ªvU AvIi½‡Re (kvmbKvj 1658-1707 L„.) 

†gvMj eskxq lô m¤ªvU| `xN© 50 eQi wZwb ivRZ¡ K‡iwQ‡jb| 

AvIi½‡R‡ei cy‡iv bvg ÔAvmmyjZvbyj AvRg Aveyj gyRvddi gywnDÏxb 

gyn¤§v` AvIi½‡Re evnv`yi AvjgMxi ev`kv MvRxÕ| AvIi½‡Re A_© 

ÔivR¨‡kvfvÕ, AvjgMxi A_© ÔgnvkvmKÕ ev Ôm¤ªvUÕ| 

†gvMj cwiev‡ii wbqgvbyhvqx kvwn Kvq`vq wZwb ivRcÖvmv‡` jvwjZ-

cvwjZ nb| kvixwiK ea©‡bi m‡½ m‡½ eûwe`¨vq cvi`k©x n‡q D‡Vb| 

ˆkk‡ei PÂjZvqB KziAvb-nv`xm-wdKnmn Aviex n Í̄wjcx we`¨vq cvwÊZ¨ 

AR©b K‡ib| ˆK‡kv‡ii Av‡MB cÖKvwkZ nq Zuvi msKwjZ bexRx mv. Gi 

40 nv`x‡mi MÖš’ ÔAvj-AvievCbÕ| Zuvi n¯—wjLv wQj `…óvš—g~jK my›`i| 

Av‡MKvi hy‡M †cÖm ev QvcvLvbv bv _vKvq eB-cy¯—K I wKZvevw` nv‡Z 

wj‡L wj‡L Kwc ˆZwi Kiv n‡Zv| m¤ªvU AvIi½‡Re kvmbfvi MÖn‡Yi Av‡M 

cweÎ KziAvb I Avj-AvievC‡bi Kwc ¯̂n‡¯— wj‡L g°v kwi‡di QvÎ‡`i 

Rb¨ Dcnvi cvVv‡Zb| Bmjvgx Ávb-weÁv‡b wZwb GZB cvi½gZv jvf 

K‡iwQ‡jb †h, Zuvi D‡`¨v‡M iwPZ weL¨vZ dZIqvi wKZve ÔdZIqv 

AvjgwMixÕ ev ÔAvj-dvZvIqv Avj-wnw›`qvÕ c…w_exRy‡o cÖwmw× †c‡q‡Q| 

wZwb G MÖ‡š’i Kvi‡Y Agi n‡q _vK‡eb| 

wZwb wQ‡jb cv°v Cgvb`vi, weÁ Avwjg, Bev`Z¸Rvi, †Lv`vfxi“-

gyËvwK, exh©kvjx exicyi“l, b¨vqcivqY I gyevwjM| Ggb †Kv‡bv fv‡jv 

KvR †bB hv wZwb nvZQvov K‡i‡Qb| Zuvi †hvM¨Zv w`‡qB wZwb gnvivóª 

fviZel© kvmb K‡i‡Qb| wZwb wQ‡jb Bmjvgx msweav‡bi ev¯—evqbKvix 

Lyjvdv‡q iv‡k`x‡bi g~Z©cÖZxK I my`¶ m¤ªvU| AvIi½‡Re Aí eq‡mB 

Bmjvgx Ávb-weÁv‡b †hgb `¶Zv nvwmj K‡iwQ‡jb, †Zgwb RvMwZK 

Ávbwe`¨v, ivRbxwZ, †bZ…Z¡ I iY‡KŠk‡jI wbcyY n‡q D‡VwQ‡jb| 

gvÎ 17 eQi eq‡m 1636 L„óv‡ã Zuvi wcZv Zv‡K `vw¶Yv‡Z¨i kvmK 

K‡i cvVvb| 20 eQiKvj AZ¨š— `¶Zvi m‡½ †mLv‡b `vwqZ¡ cvjb K‡ib 

hyeivR AvIi½‡Re| AmsL¨ we‡`ªvnx kw³‡K K‡Vvi n‡¯— `gb Ki‡Z 

m¶g nb wZwb|  

1657 L„óv‡ã m¤ªvU kvnRvnvb ¸i“Zi Amy ’̄ n‡q c‡ob| eva©K¨RwbZ 

Kvi‡Y ivR¨ kvm‡b G‡Kev‡i A¶g n‡q hvb| ZLb cieZ©x cÖwZkÖæZ m¤ªvU 

wn‡m‡e hyeivR `vivwk‡Kv wmsnvm‡b e‡mb| GgbwK m¤ªvU kvnRvnvb wKQyUv 
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†ivMgy³ n‡jI `vivwk‡Kv `vwq‡Z¡ envj _v‡Kb| wKš‘ G mywekvj ivR¨ 

cwiPvjbvi h_v_© †hvM¨Zv Zvi wQj bv| we‡kl K‡i Cgvb-Bmjvg, PwiÎ I 

†bZ…‡Z¡i ¶‡Î Zvi h‡_ó `ye©jZv wQj| Af¨š—ixY we‡`ªvn I we‡`wk kÎæi 

AvµgY `gb K‡i †gvMj mv¤ªvR¨ wUwK‡q ivLvi ¶gZvI Zvi wQj bv| d‡j 

evwK wZb fvB Zvi †bZ…Z¡ †g‡b wb‡Z cv‡ibwb| eis Zv‡K ¶gZvPz¨Z Kivi 

Rb¨ cÖkvmwbK cÖ‡`k †_‡K Zviv w`wj‡Z Qy‡U G‡mwQ‡jb| AvIi½‡Re 

fvB‡`i g‡a¨ eq‡m Z…Zxq n‡jI †hvM¨Zvq wQ‡jb mevi kx‡l©| 40 eQi 

eq‡m 1658 L„óv‡ãi 8 Ryb wZwb w`wji wmsnvm‡b Av‡ivnY K‡ib| 

wmsnvm‡b Av‡ivn‡Yi ci m¤ªvU AvjgMxi 30 cviv KziAvb kixd gyL¯’ 

K‡iwQ‡jb| Kv‡Ri dvu‡K dvu‡K Bjg PP©vq AvZ¥wb‡qvM Ki‡Zb| w`‡b-

iv‡Z A‡bK †ewk bdj bvgvR co‡Zb| KziAvb wZjvIqvZ, whwKi-

AvhKvi Ki‡Zb| cvuP Iqv³ bvgvR Rvgv‡Z co‡Zb| igvhvb gv‡mi †kl 

`kK gmwR‡` B‡ZKvd Ki‡Zb| LZg Zvivexn wb‡R cov‡Zb| wZwb 

wQ‡jb Bev`Z¸Rvi †kÖô kvmK, exi‡hv×v, gyRvwn`-MvRx| Rb¥: wZwb 

1028 wnRix gyZvweK 1619 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 1118 

wnRix gyZvweK 1707 L„óv‡ãi 3 gvP© Avngv` bM‡i B‡š—Kvj K‡ib| 

Iqvw`‡q wKwÏm ev Fwl‡`i DcZ¨Kv bvgK Kei¯’v‡b Zuv‡K mgvwnZ Kiv 

nq550| 

wKZve cwiwPwZ: 

myjZvbyj wn›` m¤ªvU AvIi½‡Re ev ev`kvn AvjgMx‡ii `ievi wQj 

AmsL¨ Av‡j‡gi AvkÖq ’̄j| wZwb I Zuvi ZË¡veav‡b `iev‡ii Av‡jgiv 

†hŠ_fv‡e G dZIqvmgMÖ cÖYqb K‡i‡Qb| Zuviv wKZvewUi ZviZxe wn`vqvi 

ZviZx‡e web¨¯Í K‡i‡Qb| gvmAvjvi حتوضي  I تنقيح Gi e¨vcv‡i cÖvYvšÍKi 

cÖ‡Póv K‡i‡Qb| evisevi‡K cwinvi Kivi e¨vcv‡i hZœevb wQ‡jb| `jxj 

cÖgvY eY©bv K‡ibwb| Z‡e †Kv_vI †Kv_vI gvmAvjvi وضاحت Ki‡Z wM‡q 

wKsev †Kv‡bv gvmAvjvi Aax‡b `jxj eY©bv K‡i‡Qb| gvmAvjv eY©bv Kivi 

†ÿ‡Î أكثر و بيشرت hvIqvwniæi wiIqvqv‡Zi Dci mxgve× i‡q‡Qb| Avi 

†hLv‡b hvIqvwniæi wiIqvqvZ †_‡K Lyu‡R cvbwb wKsev bvIqvw`iæi 

                                                 
550

 . Avj AvÔjvg 6/46, سلك الدرر للمرادي ١١٣/٤-١١٤، نزهة اخلواطر للندوي ٢١١/٩-٢١٢ 
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wiIqvqv‡Zi e¨vcv‡i عالمة فتوى i‡q‡Q, †mLv‡b bvIqvw`iæi wiIqvqvZ 

D‡jøL K‡i‡Qb| cÖvq cÖ‡Z¨KwU wiIqvqvZ‡K wbf©i‡hvM¨ wKZve †_‡K 

BeviZ I †idv‡iÝ mn نقل K‡i‡Qb| BeviZ لنق  Ki‡Z wM‡q cÖ‡qvRb Qvov 

†Kv‡bv cwieZ©b K‡ibwb| †h gvmAvjvq wecixZgyLx `yÔwU DËi i‡q‡Q Ges 

DfqwUi g‡a¨ عالمة فتوى i‡q‡Q wKsev `jxj cÖgv‡Yi wfwË‡Z †Kvb&wU 

kw³kvjx Zvi †Kv‡bv wb`k©b †bB, wjLKMY †mLv‡b Dfq DËi نقل 
K‡i‡Qb551| 

dvZvIqv AvjgwMix‡Z †gvU 60wU Aa¨vq I 1000wU Aby‡”Q`-cwi‡”Q` 

I ˆ`bw›`b Rxe‡bi cÖ‡qvRbxq cÖvq mKj gvmAvjv-gvmvBj we`¨gvb Av‡Q| 

GwU wdK‡n nvbvwdi kvLv-cÖkvLvMZ gvmvB‡ji Ab¨Zg †kÖô msKjb| 

wKqvgZ ch©š— cy‡iv c…w_exi gymjgvb G‡Z Zv‡`i mgm¨vi mwVK I weï× 

mgvavb Lyu‡R cv‡e| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

GB wKZv‡e nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd I wiIqvqvZ ewY©Z 

n‡q‡Q| c~‡e©B ewY©Z n‡q‡Q †h, AwaKvsk RvqvMvq `jxj D‡jøL 

K‡ibwb552| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU nvbvdx gvhnv‡ei AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© GKwU dZIqvi wKZve| 

wKZvewU †h‡nZz †k‡li w`‡Ki msKjbK…Z ZvB G‡Z weï× I cÖvavb¨Zg 

Dw³mg~n mwbœweó n‡q‡Q| A‡bKvs‡kB nvbvdx gvhnv‡ei مفىت به Dw³ 

mwbœe× n‡q‡Q| 

wKZvewU 6 L‡Ê 1310 wn. دار الفكر †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 553ه ( رمحه هللا )خمطوط( ٥٨٦قرْنية املُْنية للزاهدي )ت 

                                                 
551

 . gyKvÏvgv dvZvIqv wnw›`qv 1/2-3| 

552
 . dvZvIqv wnw›`qv 1/3-5, 161-163| 

553
 خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض: ٣٥٧٢خ . 
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103| wKZv‡ei bvg : wKbqvZzj gybqvn| 

wjLK: bvRgyÏxb hvwn`x in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gyLZvi, wcZvi  bvg gvngy`, `v`vi bvg 

gynv¤§v`, KzwbqvZ Aveyi ivRv, Dcvwa bvRgyÏxb, wbmewZ bvg hvwn`x I 

Mvhwgbx| Mvhwgb AÂ‡ji Awaevmx nIqvi Kvi‡Y Mvhwgbx ejv nq| g„Zz¨: 

wZwb 658 wnRix gyZvweK 1260 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib554| Avjøvgv Be‡b 

Iqvnevb in. e‡jb, wZwb AvKx`vMZfv‡e gyÕZvwhjx Ges dziƒC gvmAvjvq 

nvbvdx| 

wKZve cwiwPwZ: 

wjLK hvwn`x GB wKZvewU Zuvi kv‡qL dLiæÏx‡bi555 wKZve ÔgybqvZzj 

dzKvnvÕ †_‡K AvniY K‡i‡Qb556| 

wjLK wKZvewU Gfv‡e web¨ Í̄ K‡i‡Qb: 

الطهارة، الصالة، الزكاة، الصوم، احلج، النكاح، الطالق، العتاق، األْيان، احلدود، 
السرقة، السري، الكراهية، االستحسان، التحري، اإلابق، املفقود، اللقطة، الغصب، 
الوديعة، العارية، الشركة، الصيد و الذابئح، الوقف، اهلبة، البيوع، الشفعة، القسمة، 

الشهادة، الدعوى، اإلقرار، الوكالة، الكفالة، احلوالة، الصلح،  اإلجارة، أدب القاضي،
الرهن، املداينات، املزارعة، املضاربة، الشرب، األشربة، اإلكراه، املأذون، اجلناايت، 

 الوصااي، وأخريًا: احليل.
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

                                                 
554

 . Avj AvÔjvg 7/193, Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 212, Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 

2/166| 

555
هو بديع بن منصور، القزبين، فخر الدين، إمام فاضل، وفقيه كامل، انتهت إليه رائسة الفتوى يف عصره، وله  . 

ملضية للقرشي على سنة وفاته( أنظر: اجلواهر اتصانيف معتربة، منها البحر احمليط املوسوم مبنية الفقهاء )ومل أقف 
.٤٥، الفوائد البهية للكنوي ص/٤/٣٦٣  

556
 قنية املنية )خمطوط( ١/ب . 
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wjLK GB wKZv‡e BLwZjvd I `jxj cÖgvY D‡jøL Kivi cÖwZ †Zgb 

†Kv‡bv ai‡bi ¸iæZ¡ cÖ`vb K‡ibwb| Z‡e KLbI KLbI BLwZjvd I 

`jx‡ji w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb557| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

nvbvdx gvhnv‡ei A‡bK Djvgv‡q wKivg GB wKZv‡ei `ye©jZvi K_v 

my¯úófv‡e D‡jøL K‡i‡Qb| †hgb weiwKjx in. Gi Dw³: 

، وقد نقل عنها بعض العلماء يف كتبهم، "القنية وإن كانت فوق الكتب الغري املعتربة
 لكنها مشهورة عند العلماء بضعف الرواية، وأن صاحبها معتزيل."

ÒwKbqv wKZvewU hw`I Awbf©i‡hvM¨ wKZv‡ei D‡×© Ges A‡b‡KB GB 

wKZv‡ei D×…wZ †ck K‡i‡Qb| Z‡e Djvgv‡q wKiv‡gi wbKU cÖwm× n‡jv 

†h, Gi K_v¸‡jv `ye©j Ges wKZv‡ei wjLK GKRb gyÔZvwhjx558|Ó 

Be‡b wknbvi Dw³: 

"كل ما يف القنية خمالفًا للقواعد ال التفات إليه وال عمل عليه ما مل يعضده نقل من 
 غريه."

ÒwKbqv wKZv‡ei †hme wewa weavb Dmyj I wbqgbxwZ cwicš’x n‡e 

†m¸‡jvi cÖwZ åƒ‡ÿc Kiv hv‡ebv Ges †m¸‡jvi Dci Avgj Kiv hv‡ebv 

hZÿY ch©šÍ Ab¨ †Kv‡bv MÖnY‡hvM¨ wKZve †_‡K Gi mg_©b bv cvIqv 

hv‡e559|Ó 

Avjøvgv ZvnZvex in. e‡jb: 

 "ال يعول عليه، ألن القنية ليست من كتب املذهب املعتمدة."
ÒwKbqv wKZv‡ei Dci fimv Kiv hv‡ebv, †Kbbv GwU nvbvdx 

gvhnv‡ei wbf©i‡hvM¨ wKZv‡ei AšÍfz©³ bq560|Ó 

                                                 
557

 قنية املنية )خمطوط( ١/ب-٤/ب، ٩٩/ب-١٠٣/ب، ١٧٢/ب-١٧٥/ب . 
558

 . Kvkdzh hb~b 2/1357| 

559
 العقود الدرية البن عابدين ٣/١، رفع االشتباه له )ضمن رسائله ٢٨٧/١( . 

560
 . ZvnZvex AvjvÏyi 1/460| 
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Avjøvgv Avãyj nvB jvL‡bŠex in. wjLK m¤ú‡K© e‡jb: إنه مع جاللتة"
 ÒwZwb eo e¨w³Z¡ nIqv m‡Ë¡I wiIqvqv‡Zi e¨vcv‡i متساهل يف الرواايت."

LyeB `ye©j561|Ó 

Avjøvgv Avãyj nvB jvL‡bŠex in. ÔwKbqvÕ wKZve m¤ú‡K© e‡jb:  إهنا
 ÒwKbqv wKZvewU A™¢zZ I we¯§qKi gvmAvjv‡K تشتمل على مسائل غريبة.

mwbœweó K‡i‡Q562|Ó 

Avjøvgv Avãyj nvB jvL‡bŠex in. wjL‡Ki Ab¨vb¨ wKZve m¤ú‡K© 

e‡jb: 

 "إهنا غري معتربة ما مل يوجد مطابقتها لغريها، لكوهنا جامعة للرطب واليابس."
ÒZuvi wKZv‡ei Dci wbf©i Kiv hv‡ebv, hZÿY ch©šÍ Ab¨ †Kv‡bv 

wKZv‡e Gi mg_©b bv cvIqv hv‡e| †Kbbv, Zuvi wKZve¸‡jv ï× Aï× me 

wKQz‡KB kvwgj K‡i wb‡q‡Q563|Ó 

¯§Z©e¨ †h, wjLK hvwn`x m¤ú‡K© nvbvdx Djvgv‡q wKiv‡gi Gme gšÍe¨ 

Zuvi wKZv‡ei `ye©jZvi cÖwZ h‡_ó Bw½Z enb K‡i| myZivs Ab¨vb¨ wKZv‡e 

mg_©b bv cvIqv †M‡j Gi Dci Avgj Kiv hv‡ebv| 

 

 564ه ( رمحه هللا )خمطوط( ١٠٠٤)ت  معني املفيت على جواب املستفيت للُتُمْراتشي
104| wKZv‡ei bvg : gyCbyj gydZx Avjv RvIqvwej gy Í̄vdZx| 

wjLK: LZxe ZzgyiZvkx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` تنوير األبصار و جامع البحار للتُُّمراتشي

wKZve cwiwPwZ: 

                                                 
561

 . Avb bvwdDj Kvexi c„. 28| 

562
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 213| 

563
 . cÖv¸³| 

564
 خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض:٢٠٥٢ف، ٢١٤ لوحة . 
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LZxe ZzgyiZvkx in. Zuvi GB wKZve‡K wZb fv‡M wef³ K‡i‡Qb| 

cÖ_g fvM علم الكالم m¤ú‡K©| wØZxq fvM أصول األحكام m¤ú‡K©| Z …Zxq fvM 

  |©m¤ú‡K الفروع الفقهية

cÖ_gwU Avgv‡`i Av‡jvP¨wel‡qi AšÍf©y³ bq| 

wØZxq fv‡M أصول فقه m¤ú‡K© Av‡jvPbv K‡i‡Qb| 

cÖ_‡g تعريف، غرض، موضوع، غاية، ما به االستمداد Gici Ab¨vb¨ wel‡qi 

Av‡jvPbv K‡i‡Qb| †hgb: 

أمر، هنى، خاص، عام، مشرتك، مؤول، ظاهر، نص، مفسر، حمكم، خمفي، مشكل، 
جممل، متشابه، حقيقة، جماز، صريح، كناية، االستدالل بعبارة النص، إشارة النص، داللة 
النص، اقتضاء النص، ُث انتقل إىل احلديث عن أصول الشرح األربعة: الكتاب، السنة، 

 األخري : السبب، العلة، األهلية وعوارضها، وحروف املعاين.اإلمجاع، القياس، يف 
Z…Zxq fv‡Mi welq Z_v الفروع الفقهية †K أبواب فقهية Gi ZviZx‡e 

web¨ Í̄ K‡i‡Qb| Zv Gfv‡e: 

الطهارة، الصالة، الزكاة، الصوم، احلج، النكاح، الرضاع، الطالق، العتق، األْيان، 
ابق، املفقود، الشركة، الوقف، البيوع، الكفالة، احلدود، اجلهاد، اللقيط و اللقطة، اإل

احلوالة، احلوالة، القضاء، الوكالة، الدعوى، اإلقرار، الصلح، املضاربة، الوديعة، العارية، 
اهلبة، اإلجارة، املكاتب، والوالء، اإلكراه، احلجر، اإلذن، الغصب، الشفعة، القسمة، 

 الرهن، اجلناايت، الوصااي، الفرائض. الصيد والذابئح واألضحية، واحلظر و اإلابحة،
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z Dmy‡j wdK‡ni welq¸‡jv‡K mswÿßfv‡e Av‡jvPbv 

K‡i‡Qb Ges G‡Z BLwZjvd I `jxj D‡jø‡Li cÖwZ †Zgb ¸iæZ¡ cÖ`vb 

K‡ibwb565| 

Avi wdKnx gvmAvjvq †Kv_vI †Kv_vI dzKvnv‡`i ivq‡K D‡jøL 

K‡i‡Qb| `jxj LyeB Kg D‡jøL K‡i‡Qb566| 

                                                 
565

 معني املفيت )خمطوط( ٢٤/أ-٢٨/ب . 
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nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

wKZvewU AZ¨šÍ gReyZ I DcKvix GKwU wKZve| LZxe ZzgyiZvkx in. 

wKZvewU msKj‡bi D‡Ïk¨ wjL‡Z wM‡q e‡jb  ليكون عواًن ملن ابتلي مبنصب"
 ÒgydZx‡`i DcKv‡ii Rb¨ Avwg wKZvewU iPbv K‡iwQ567|Ó الفتوى"

 

 568ه ( رمحه هللا )خمطوط( ٤٠٩شا )ت مهمات املفيت البن كمال اپ
105| wKZv‡ei bvg : gywn¤§vZzj gydZx| 

wjLK: kvgmyÏxb Be‡b Kvgvj cvkv in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avngv`, wcZvi bvg †mvjvBgvb, `v`vi bvg 

Kvgvj cvkv| Dcvwa kvgmyÏxb| g„Zz¨: wZwb 940 wnRix gyZvweK 1534 

L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib569| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU dZIqvi Ab¨Zg GKwU wKZve| wjLK G‡K wdK‡ni Ab¨vb¨ 

wKZv‡ei b¨vq web¨ Í̄ K‡i‡Qb| 

الطهارة، الصالة، الزكاة، الصوم، النكاح، الطالق، العتاق، األْيان، البيوع، اإلجارة، 
غصب، اآلبق، اللقيط و الوكالة، الشهادة، أدب القاضي، الدعوى، اإلقرار، اجلناايت، ال

اللقطة، الوقف، العارية، الوديعة، الصلح،  الكفالة، املزارعة، املساقاة، اهلبة، الصيد، 
 احلظر و اإلابحة، الشرب، اإلكراه، احلجر، الوصااي، اليت ختم هبا الكتاب.

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z BLwZjvdx gvmAvjvq nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i 

BLwZjvd eY©bv K‡i‡Qb| gv‡S g‡a¨ Bgvg kvwdC in. Gi AwfgZI 

                                                                                                       
566

 معني املفيت )خمطوط( ٤٢/ب-٤٦/ب، ١١٨/أ-١٢٣/أ . 
567

 معني املفيت )خمطوط( ١/أ . 
568

 خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض : ٧٦٣٥ف، ٢١٦ لوحة . 
569

 . Avj AvÕjvg 1/133; Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 21; nvw`qvZzj Av‡idxb 1/141| 
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G‡b‡Qb| `yj©efv‡e Bgvg gvwjK in. Gi AwfgZ G‡b‡Qb| AwaKvsk 

†ÿ‡Î `jxj D‡jøL K‡ibwb, Z‡e gv‡S g‡a¨ `jxj eY©bv K‡i‡Qb570| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

weiwKjx in. G‡K cÖPwjZ `ye©j wKZv‡ei g‡a¨ MY¨ K‡i‡Qb571| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`kg Aa¨vq 

على موضوع واحد أو موضوعات قليلة يف الفقه املصنفة الكتب  

 

 ه ( رمحه هللا ٩٢٢اإلسعاف يف أحكام األوقاف للطرابلسي )ت 
106| wKZv‡ei bvg : Avj BmÔAvd wd AvnKvwgj AvIKvd| 

wjLK : Beivnxg Be‡b g~mv AvZ& Zvivejymx in.| 

                                                 
570

 مهمات املفيت )خمطوط( ١/ب-٦/ب، ١٧٣/ب-١٣٩/ب، ٢١٣/ب-٢١٦/أ . 
571

 . Kvkdzh hyb~b 2/1916| 
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wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

يفة النعمان للطرابلسيمواهب الرمحن يف مذهب أيب حن  `ªóe¨| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU IqvK‡di wewa-weavb msµvšÍ GKwU cyw Í̄Kv| wjLK Zvivejymx 

in. GB wKZv‡e Bgvg Lvm&mvd Ges †njvj iv‡qi wKZve †_‡K IqvK‡di 

wewa-weavb‡K Rgv K‡i‡Qb| cvkvcvwk eû dziƒC gvmvBj Ges Dmyj 

ms‡hvRb K‡i‡Qb572| cÖ_‡g IqvKd Ges IqvK‡di gvkiƒCqvZ m¤‡̂Ü 

Av‡jvKcvZ K‡i‡Qb| Gici IqvK‡di gvmvBj‡K wb¤œewY©Z ZviZx‡e 

D‡jøL K‡i‡Qb: 

ما جيوز وقفه و ما ال جيوز وما يدخل  -٢ألفاظ الوقف وأهله وحمله وحكمه.  -١
الوقف  -٣تبعا و ما ال يدخل وإنكار دخول بعض املوقوف فيه و وقف ما يقطعه اإلمام. 

وقف املريض والوقف املضاف إىل ما بعد املوت وشرط رجوعه  -٤ما يبطله. الباطل و 
الوالية على  -٦إقرار الصحيح ِبرض يف يده أهنا وقف.  -٥إىل احملتاج من ولده. 

بناية املساجد و الربط والسقاايت  -٨إجارة الوقف ومزارعته ومساقته.  -٧الوقف. 
الشهادة على إقرار الواقف حبصته  -٩ة. والدور يف الثغور و اخلاانت وجعل األرض مقرب 

من األرض الفالنية ُث ظهورها أكثر مما ذكر واختالف الشاهدين فيما شهدا به والرجوع 
وقف الرجل على نفسه ُث على أوالده ُث  -١٠عنها والشهادة على ذي اليد اجلاحد. 

قبه أبداً ذكر وقف على أوالده و أوالد أوالده ونسله وع -١١الفقراء واملساكني. 
 -١٣الوقف على أهل بيته وآله وجنسه وفيه منقطع البعض.  -١٢والوقف املنقطع. 

الوقف على قوم  -١٤الوقف على العلوية أو املتعلمني يف بغداد أو املدرسة الفالنية. 
بتقدمي بعض على بعض أو على رجلني وجيعل لكل واحد سهمًا معينًا أو على ورثة فالن. 

الوقف على فقراء جريانه أو على زيد مدًة معلومًة ُث من  -١٦وايل. الوقف على امل -١٥
الوقف يف أبواب الرب من الصدقة  -١٧بعدها على غريه ُث من بعده على املساكني. 

الوقف على قوم على أنه إن احتاج قرابته يرد  -١٨واإلحجاج عنه أو الغزو و ما أشبه. 

                                                 
572

 . Avj BmÔAvd c„. 5| 
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رتاط النفقة من غلة إحدامها على وقف ارضني على جهتني واش -١٩الوقف عليهم. 
الوقف على  -٢٠األخرى أو تكميل ما ْسى للموقوف عليه أحدامها من األخرى. 

أوقاف أهل الذمة والصابئة و  -٢١اليتامى واألرامل واألايمى و الثيبات واألبكار. 
 االرتداد بعد الوقف. -٢٢الزاندقة و املستامنني. 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd eY©bv K‡i‡Qb| cÖ_g 

 G `jx‡ji cÖwZ AwaK ¸iæZ¡ w`‡q‡Qb| GQvov Ab¨vb¨ gvmvB‡j مباحث

gv‡S g‡a¨ `jxj †ck K‡i‡Qb573| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

Bgvg Lvm&mvd Ges †njvj Df‡qi wKZv‡ei ¸iæZ¡c~Y© GKwU Aa¨vq 

n‡jv IqvKd| GQvov IqvKd wdK‡niI GKwU ¸iæZ¡c~Y© Ask| Gw`K 

†_‡K wKZvewU AZ¨šÍ DcKvix cÖ‡qvRbxq| Z‡e GB wKZv‡ei †Kv‡bv 

gvmvBj hw` Rygn~‡ii قول Gi wecixZ cvIqv hvq, Zvn‡j Zv Avgj‡hvM¨ 

n‡e bv| †hgbwU Avjøvgv Be‡b Av‡e`xb kvgx in. Gi K_v Øviv eySv hvq| 

wZwb e‡jb:  

اإلسعاف ليس من أهل الرتجيح و التصحيح، بل هو  "إبراهيم الطرابلسي صاحب
من املتأخرين الناقلني، فإنه من أهل القرن العاشر، وإذا عارض كالمه كالم الشارحني من 

 املتقدمني واملتأخرين، فالعمل على ما قاله اجلمهور."
ÒAvj BmÔAvd wKZv‡ei wjLK Beivnxg Zvivej~mx in. أهل الرتجيح 

Ges أهل التصحيح Gi AšÍf©y³ bq| eis wZwb املتأخرين الناقلني Gi AšÍf©y³, 

wZwb أهل القرن العاشر Gi AšÍf©y³| myZivs Zvi †Kv‡bv K_v hw` 

gyZvKvwÏgxb I gyZvAvLwLixb e¨vL¨vKvi‡`i wecixZ nq, Zvn‡j †m‡ÿ‡Î 

Rygn~‡ii قول Gi Dci Avgj Kiv n‡e574|Ó 

                                                 
573

 . Avj BmÔAvd c„. 7-15, 67-74, 112-115| 

574
 رفع الرتدد له )ضمن رسائله( ١٢٩/١ . 
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wKZvewU 1 L‡Ê 1320 wn. 1902 C. شارع املهدى ابألزبكية مطبعة هندية ب
 |K cÖKvwkZ n‡q‡Q‡_† مبصر احملمية

 

 ه ( رمحه هللا ٦٦٦حتفة امللوك للرازي )ت 
107| wKZv‡ei bvg : ZzndvZzj gyj~K| 

wjLK: hvBbyÏxb ivhx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v`, wcZvi bvg Avey eKi, `v`vi bvg 

Avãyj Kv‡`i, Dcvwa hvBbyÏxb, wbmewZ bvg ivhx| wZwb ivq kn‡ii 

Awaevwm wQ‡jb, ivq kn‡ii w`‡K wbmeZ K‡i ivhx ejv nq| wZwb wQ‡jb 

nvbvdx gvhnv‡ei Ab¨Zg GKRb dKxn| wZwb wQ‡jb Awfavbwe`| cÖwm× 

Awfavb MÖš’ ÔgyLZviæm wmnvnÕ wZwbB iPbv K‡i‡Qb| GQvov Zvdmxi I 

Av`e wel‡q eû MÖš’ cÖYqb K‡i‡Qb| g„Zz¨: wZwb 666 wnRix gyZvweK 

1268 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib575| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU wdK‡ni GKwU gZ‡bi wKZve| G‡Z gymvwbœd in. wdK‡ni mKj 

Aa¨vq Av‡bbwb; eis wdKn‡i ¸iæZ¡c~Y© Aa¨vq¸‡jv mwbœweó K‡i‡Qb| 

†hgb wZwb wKZv‡ei gyKvÏvgvq e‡jb:576 

"هذا خمتصر يف علم الفقه.... واقتصرت فيه على عشرة كتب، هي أهم كتب الفقه 
وأمهها ابلتقدمي، وهي: كتاب الطهارة، والصالة، والزكاة، والصوم، واحلج، واجلهاد، 

 والصيد مع الذابئح، والكراهية، والفرائض، والكسب مع األدب."
ÒGwU Bj‡g wdK‡ni GKwU mswÿß wKZve| G‡Z ¸iæZ¡c~Y© `kwU 

Aa¨vq mwbœweó K‡iwQ, hv A‡cÿvK…Zfv‡e AwaK ¸iæZ¡c~Y©|Ó 
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

                                                 
575

 . Avj AvÔjvg 6/55| 

576
 . ZzndvZzj gyj~K c„. 19, Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 3/97, Kvkdzh hyb~b 1/374| 
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wjLK G‡Z `yÔPvi ’̄vb e¨ZxZ †Kv_vI dzKvnv‡`i BLwZjvd I `jxj 

eY©bv K‡ibwb| gv‡S g‡a¨ قيل wKsev املختار wKsev األصح ev GRvZxq Ab¨ 

†Kv‡bv kã Øviv wiIqvqv‡Zi BLwZjv‡di w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb577| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU nvbvdx gvhnv‡ei wdK‡ni GKwU g~j¨evb MÖš’| Gi cÖksmvq ejv 

n‡q‡Q "جملد لطيف" ÒGwU GKwU PgrKvi MÖš’578|Ó "سفر فاخر و حبر زاخر" 
ÒGwU PgrKvi GKwU cyw Í̄Kv Ges Bj‡gi c~Y©v½ mgy`ª579|Ó Be‡b gvwjK 

in. e‡jb, تاج إليه من املهمات و حاٍو ملا البد منه من هو كتاب شامل ملا حي
 ÒGB wKZve ¸iæZ¡c~Y© I cÖ‡qvRbxq gvmAvjv‡K kvwgj K‡i الواقعات."

wb‡q‡Q Ges NwUZ Riæix welqvw`‡K mwbœweó K‡i‡Q580|Ó Avjøvgv AvBbx 

in. e‡jb:581 

 "رأيت الرتك منِكبني على املختصر املوسوم بتحفة امللوك، لكونه هاداًي إىل أوضح
السلوك، راغبني فيه غاية الرغبة، جمتهدين فيه أشد مِهة، لكونه خمتصرًا لطيفًا ومنتخبًا 

 شريفاً، حبيث حيصل منه احلظ للمبتدي و الفضل للمنتهى."
¯§Z©e¨ †h, wKZvewU mswÿß nIqv m‡Ë¡I wjLK G‡Z KwZcq we`ÔAvZ 

I gybKviv‡Zi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb| †hgb wZwb e‡j‡Qb:582 

ْهل َعَرَفة بردَعة :ْوم َعَرَفةبردَعة ي َ  ع آخر تشبهاً ِبَر  .َواْلُوُقوف يَ ْوم َعَرَفة يفر َموضر
wKZvewU 1 L‡Ê عبد هللا نذير أمحد Gi ZvnKxKmn 1417 wn. دار البشائر  

 |eiƒZ †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Qˆ اإلسالمية

 

 ه ( رمحه هللا ٦٣٢)ت  أُلْسُروَشينجامع أحكام الصغار ل
                                                 
577

 . ZzndvZzj gyj~K c„. 20-117, 179-215, 267-285| 

578
 . Avj RvIqvwniæj g ywhq¨vn 3/97, ZvRyZ ZvivwRg c„. 252| 

579
 هدية الصعلوك للزيلعى )خمطوط( ٢/أ . 

580
 شرح حتفة امللوك له )خمطوط( ١/ب . 

581
 منحة السلوك له )خمطوط( ١٠/ب . 

582
 . ZzndvZzj gyjyK c„. 95| 
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108| wKZv‡ei bvg : RvwgD AvnKvwgm wmMvi| 

wjLK: gvR ỳÏxb Dmiƒkvbx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v`, wcZvi bvg gvng~`, `v`vi bvg 

†nvmvBb, KzwbqvZ Aveyj dvZvn, Dcvwa gvR`yÏxb, wbmewZ bvg Dmiƒkvbx| 

c~e© mvgviKv‡›`i ÔDmiƒkbvÕ AÂ‡ji w`‡K wbmeZ K‡i Dmiƒkvbx ejv nq| 

wZwb nvbvdx gvhnv‡ei GKRb weÁ dKxn wQ‡jb| g„Zz¨: wZwb 632 wnRix 

gyZvweK 1234 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib583| 

wKZve cwiwPwZ: 

wjLK Dmiƒkvbvx in. G‡Z bvevwjM wkï‡`i AvnKvg wdK‡ni wewfbœ 

wKZve †_‡K AbymÜvb K‡i mwbœe× K‡i‡Qb| G‡Z wb¤œewY©Z welq¸‡jv 

Gfv‡e ZviZxe w`‡q‡Qb: 

مسائل إخبار الصيب، مسائل العبادات املتعلقة به، مسائل من أحكام األسرة، ُث 
العتاق، و األْيان، فاحلدود، فالسرقة، فالسري، فالردة، فالكراهية، فاللقيط، فالقسمة، 

 فالشفعة، فاملضاربة، فاملزارعة، فالرهن، فالصلح، فالوكالة، فالكفالة، فاحلوالة، فاملأذون،
فاحلجر، فالشهادات، فالدعوى، فالدفع، فاحملاضر، فأدب القاضي، فاحلبس، فاإلقرار، ُث 

 اإلكراه، و اجلناايت، ُث الذابئح، واألضحية، والوقف، والوصااي، وأخرياً الفرائض.
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK Dmiƒkvbx in. GB wKZv‡ei AwaKvsk gvmAvjv `jxj wenxb 

D‡jøL K‡i‡Qb584| wZwb wKZv‡ei gyKvÏvgvq Gw`‡K Bw½Z K‡i e‡jb:  

  "أردت أن أحرز مجلة من املسائل، وأوردهتا جمردة عن املعاين و الدالئل."

ÒAvwg wkï‡`i hveZxq gvmvBj GKÎ Kivi msKí Kwi Ges 

†m¸‡jv‡K `jxj cÖgvY wenxb mwbœweó Kwi585|Ó  

                                                 
583

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 200, Kvkdzh hyb~b 2/1266, gyÔRvgyj eyj`vb 1/227, 256| 

584
 مقدمة حتقيق الكتاب للبدري و زميله ص/٢ . 

585
 . RvwgD AvnKvwgm wmMvi 1/21| 
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G‡Z wZwb BLwZjvdx gvmAvjvq AwaKvsk †ÿ‡Î †mªd nvbvdx 

gvhnv‡ei ivq G‡b‡Qb586| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZvewU‡K nvbvdx gvhnv‡e AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© GKwU wKZve wn‡m‡e 

MY¨ Kiv nq| †Kbbv, G‡Z wkï‡`i AvnKvg msµvšÍ welqvw` GKwÎZ Kiv 

n‡q‡Q| Avjøvgv Kvdvex Ges jvL‡bŠex in. G‡K nvbvdx gvhnv‡ei 

¸iæZ¡c~Y© wKZv‡ei w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb587| 

wKZvewU د. أيب مصعب البدري Ges حممود عبد الرمحن عبد املنعم Gi 

ZvnKxKmn دار الفضيلة Kvq‡iv †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 خالصة الكيداين
109| wKZv‡ei bvg : LyjvmvZzj KvB`vbx 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU AvnKv‡g mvjvZ m¤ú‡K© GKwU ¸iæZ¡c~Y© cyw Í̄Kv| wjLK wKZv‡ei 

ïiæ‡Z dih, IqvwRe, mybœvZ, gy Í̄vnve, nvivg, gvKiƒn, gyevn I dvwm‡`i 

ms½v eY©bv K‡i‡Qb| Gici wb‡¤œv³ AvUwU eve G‡b‡Qb| 

 الباب األول: يف فرائض الصالة.
 الباب الثاين: يف واجبتها.
 الباب الثالث: يف سننها.

 الباب الرابع: يف مستحبتها.
 الباب اخلامس: يف حمرمتها.

 الباب السادس: يف مكروهاهتا.
 لباب السابع: يف مباحاهتا.ا

                                                 
586

  مقدمة حتقيق الكتاب للبدري و زميله ص/١٦ . 
587

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 200, كتائب أعالم األخيار للكفوي )خمطوط( ٣٧٠/أ 
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 الباب الثامن: يف مفسداهتا.
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

GB wKZv‡e dzKvnv‡`i †Kv‡bv BLwZjvd I `jxj eY©bv Kiv nqwb588| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB cyw Í̄KvwU AvdMvwb Í̄v‡b LyeB cÖwm×| †mLvbKvi wkÿv_©x‡`i‡K 

wdK‡ni cÖv_wgK wkÿv GB wKZve Øviv ïiæ Kiv nq| Djvgv I Zzjvevmn 

mK‡ji Kv‡Q GB cyw Í̄KvwU eûj cÖPwjZ| Ggwbfv‡e gvIqvivDb bvn‡ii 

†jvK‡`i Kv‡QI GwU AZ¨šÍ cÖwm× GKwU MÖš’| Avjøvgv Kzû¯Ívbx in. 

e‡jb:589 

 "قد اشتهرت فيماوراء النهر اشتهارا الشمس يف رابعة النهار."
A‡bK Djvgv‡q Gi kivn I e¨vL¨vMÖš’I msKjb K‡i‡Qb590| †KD 

†KD Gi cÖksmvq e‡j‡Qb:591 

"مع هناية صغرها مشتملة على مسائل ضرورية، حيتاج إليها الربية، يف كل غداة و 
 عشية، مغنية يف ابهبا عن كثري من املتداوالت."

wKš‘ cwiZv‡ci welq n‡”Q wKZv‡ei wjLK AÁvZ I AcwiwPZ| wjLK 

m¤ú‡K© Ges Zuvi Bjgx Ae ’̄v m¤ú‡K© wKQzB Rvbv hvqbv| hvid‡j G‡K 

nvbvdx gvhnv‡ei Awbf©i‡hvM¨ wKZve wn‡m‡e MY¨ Kiv nq592| 

Avjøvgv Avãyj nvB jvL‡bŠex in. e‡jb:593 

"خالصة الكيداين غري املعتربة املنسوبة إىل لطف هللا النسفي ... وإن اشتهرت يف 
ذكاراً، إال أنه مل يعرف إىل اآلن بالد ماوراء النهر اشتهارًا، وتداولوها فيما بينهم حفظًا واست

                                                 
588

 . LyjvmvZzj KvB`vbx c„. 7-15| 

589
 . Kvkdzh hyb~b 2/1802| 

590
 . cÖv¸³| شرح فقه الكيداين للبخاري )خمطوط( ١/ب 

591
 شرح فقه الكيداين للبخاري )خمطوط( ١/ب . 

592
 . gyKvÏvgvZz Dgv`vwZi wiqvqvn c„. 12, Dm~‡j BdZv c„. 34| 

593
 . gyKvÏvgvZz Dgv`vwZi wiqvqvn c„. 12| 
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حال مؤلفها، أنه من هو، وكيف هو، وهل هو ممن يستند بتصنيفه أو هو ممن يضرب به 
 املثل املشهور: إن من مل يعرف الفقه صنف فيه كتاابً!."

wZwb AviI e‡jb:594 

ًا إال أن مجعها بني الرطب واليابس يشهد بعدم اعتبارها، فكثرياً ما يكون املؤلف معترب 
يف نفسه ومؤلفه غري معترب، لعدم التزامه فيه التنقيد و التنقيح ومجعه فيه كل رطب وايبس 

 من غري تدقيق وتوضيح." 
ُث قال "والذي ينادي ِبعلى النداء أهنا رسالة غري معتربة، وأن مؤلفها ال خيلو إما أن 

ون مل يلتزم فيها يكون ممن ال ممارسة له ابملسائل و ال علم له ابلدالئل، وإما أن يك
مطالعة هذه الرسالة من أوهلا إىل  –التحقيق والتنقيح وإن كان يف نفسه من أرابب الرتجيح 

آخرها واالطالع على مسائلها الشاذة وأحكامها الفاذة، فإن فيها مسائل خمالفة لظاهر 
 الرواية و مباينة للكتب املعتربة."

 

 رمحه هللاه (  ٥٣٦شرح كتاب النفقات للصدر الشهيد )ت 
110| wKZv‡ei bvg : kiû wKZve Avb bvdvKvZ| 

wjLK: eyinvbyj AvB¤§v m`iæk knx` in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

للصدر الشهيد شرح اجلامع الصغري  `ªóe¨| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU fiY‡cvlY wel‡qi GKwU wKZve| wjLK m`iæk knx` in. GB 

wKZv‡e Bgvg Lvm&mvd in. iwPZ ÔAvb bvdvKvZÕ Gi kivn K‡i‡Qb| wZwb 

g~j wKZv‡ei Dci K‡qKwU فصل ms‡hvRb K‡i‡Qb| †Kvb&wU g~j wKZve 

Avi †Kvb&wU ms‡hvRb Zvi w`‡KI Bw½Z K‡i‡Qb595| 

wZwb wKZv‡ei Aa¨vqmg~n‡K Gfv‡e ZviZxe w`‡q‡Qb: 

                                                 
594

 . gyKvÏvgvZz Dgv`vwZi wiqvqvn c„. 12| 

595
 مقدمة حتقيق الكتاب أليب الوفاء األفغاين ص/٢-٣ . 
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ْعَن َأْواَلَدُهنَّ ابب قوله تعاىل :  ية إذا كانت أمهما ، نفقة الصيب والصبَواْلَوالرَداُت يُ ْرضر
مطلقة، نفقة املرأة على الزوج وما جيب هلا من ذلك، املرأة الفقرية يكون هلا أوالد صغار 
فقراء وهلا ذو رحم، نفقة املطلقة، النفقة على ذوي الرحم احملرم، العبد يتزوج ِبمر مواله ما 

ن أهل الذمة على يلزمه من النفقة، من جيرب من املسلمني على نفقة أهل الذمة ومن جيرب م
نفقة املسلمني، ابب املفقود و األسري، املرأة يشهد الشهود على طالقها، واألمة يدعيها 
الرجل، نفقة الضال واآلبق إذا وجدمها الرجل، الشئ يكون بني رجلني،  الرجل يغيب 
فتجئ امرأته إىل القاضي وتسأل أن يفرض هلا النفقة، من أحق ابلولد يف الطالق واملوت؟ 

 ق الرجال يف الولد و من أوىل به، البكر إذا بلغت و الثيب.ح
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

 wjLK G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd D‡jøL K‡i‡Qb Ges 

gv‡S g‡a¨ Bgvg kvwdC I Ab¨vb¨‡`i ivq‡K D‡jøL K‡i‡Qb| `jxj cÖgvY 

D‡jø‡Li e¨vcv‡i †Zgb ¸iæZ¡ cÖ`vb K‡ibwb| AwaKvsk †ÿ‡Î gvmAvjvi 

BjøvZ eY©bv K‡i‡Qb596| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

nvbvdx gvhnv‡ei dKxnMY Bgvg Lvm&mv‡di ÔAvb bvdvKvZÕ bvgK 

wKZvewUi kivn Kivi e¨vcv‡i LyeB AbyivMx wQ‡jb| Avi GwU ÔAvb 

bvdvKvZÕ Gi †k‡li w`‡Ki kivn| Avgv‡`i Kv‡Q GwU Qvov Ab¨ †Kv‡bv 

kivn †cuŠ‡Qwb597| wKZv‡ei Aa¨vq¸‡jv wKZv‡ei ¸iæ‡Z¡i cÖwZ Bw½Z enb 

K‡i| 

GB wKZve m¤ú‡K© Avjøvgv dKxn Aveyj Iqvdv AvdMvbx in. 

e‡jb:598 

"هو شرح كبري الشأن، شرح الكتاب ِبسلوب حسن و طريق سهل، جاء فيه 
ابلدالئل، وذكر علل املسائل، وفرِع عليها فروعات كبرية، ونقل املسائل ... ومن األسف 

 أنه قطع اآلاثر اليت ذكرها املصنف يف أصل الكتاب."
                                                 
596

 . kiû wKZve Avb bvdvKvZ c„. 7-20, 72-81, 120-129| 

597
 مقدمة حتقيق الكتاب أليب الوفاء األفغاين ص/٢ . 

598
 مقدمة حتقيق الكتاب أليب الوفاء األفغاين ص/٢ . 
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ÒGwU GKwU AvRxgyk kvb kivn| AZ¨šÍ mnR I my›`ifv‡e 

cÖvÄjfvlvq g~j wKZv‡ei kivn K‡i‡Qb| `jxj cÖgvYvw` I gvmAvjvi 

BjøvZ D‡jøL K‡i‡Qb| A‡bK dziƒC ÔkvLv cÖkvLvMZÕ gvmAvjv G‡b‡Qb| 

Z‡e GKwU Av‡ÿ‡ci welq n‡”Q Bgvg Lvm&mvd in. g~j wKZv‡e †hme 

wb`k©bvewj D‡jøL K‡i‡Qb m`iæk knx` in. Zv †Q‡o w`‡q‡Qb|Ó 

 

 ه ( رمحه هللا ٩٥٦صِلي للحليب )ت غنية املتمِلى يف شرح منية امل
111| wKZv‡ei bvg : ¸wbqvZzj gyZvgvjøx wd kiwn gywbqvwZj gymjøx| 

wjLK : Beivnxg nvjvex in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` ملتقى األحبر للحليب

wKZve cwiwPwZ: 

GwU Avjøvgv KvkMix in. iwPZ ÔgywbqvZzj gymjøxÕi GKwU c~Y©v½ kivn 

I e¨vL¨vMÖš’| GB kivnwU ÔKexixÕ bv‡g cÖwm×| wjLK nvjvex in. G‡Z 

gvmvAvjv I gg©‡K my¯úó K‡i‡Qb Ges `jxj cÖgvYvw`‡K تنقيح K‡i‡Qb| 

†hgb wZwb wKZv‡ei gyKvÏvgvq e‡jb:599 

"بتوضيح مسائله ومعانيه، وتنقيح دالئله ومبانيه، وإحلاق ما خال عنه يعِول عليه، 
 غالب إليه."ومتس الضرورة يف ال

wZwb †hLv‡b ms‡hvRb K‡i‡Qb Zv n‡”Q: 

مايكره من القرآن يف الصالة وما ال يكره، والقراءة خارج الصالة، وسجود التالوة، 
واإلمامة، وقضاء الفوائت، وصالة املسافر، وصالة اجلمعة، وصالة العيد، واجلنائز، 

 وأحكام املساجد، ومسائل شىت.
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd eY©bv K‡i‡Qb, gv‡S 

g‡a¨ Bgvg kvwdC, Bgvg gvwjK, Bgvg Avngv` cÖgyL‡`i ivqI eY©bv 

                                                 
599

 . ¸wbqvZzj gyZvgvjøx c„. 2| 
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K‡i‡Qb| BLwZjvdx gvmAvjvq cÖvqB `jxj †ck K‡i‡Qb| ZvLix‡Ri 

cÖwZ h‡_ó ¸iæZ¡ w`‡q‡Qb| ¯̂-gvhnv‡ei cÿ n‡Z wecÿxq‡`i `jx‡ji 

RIqve w`‡q‡Qb600| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei ¸iæZ¡ wKZv‡ei cvVK‡`i Kv‡Q †gv‡UB Dn¨ bq| 

wKZv‡ei BeviZ †hgb cÖvÄj †Zgb mnR| Bmjv‡gi Ab¨Zg †ivKb 

mvjv‡Zi cÖvq mKj gvmvBj‡K mwe Í̄v‡i `jxjmn mwbœweó K‡i‡Q| nvRx 

Ljxdv in. e‡jb ".أقبل الناس عليه، وتلِقاه الفضالء ابلقبول" Ò†jv‡Kiv Zvi cÖwZ 

Suz‡K c‡o‡Q Ges Zzjvev I dzhvjvMY Zv‡K MÖnY K‡i wb‡q‡Q601|Ó 

 

املُرصد على خزانة كتاب اخلراج للرحيب )ت بعد  602فقه امللوك و مفتاح الرِراتج
 ه ( رمحه هللا ١١٨٤

112| wKZv‡ei bvg : wdKûj gyj~K I wgdZvûi wiZvR Avj 

gyiQv` Avjv LvhvbvwZ wKZvwej wLivR| 

wjLK : Avãyj Avhxh Be‡b gynv¤§v` Avi ivnex in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avãyj Avhxh, wcZvi bvg gynv¤§v`, wbmewZ 

bvg ivnex I evM`v`x| wZwb nvbvdx gvhnv‡ei weÁ dKxn Ges cÖ‡KŠkjx 

wQ‡jb| g„Zz¨: wZwb 1184 wnRix gyZvweK 1770 L„óv‡ãi ci BwšÍKvj 

K‡ib603| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU Bgvg Avey BDmyd in. iPwZ ÔwKZveyj wLiv‡RÕi GKwU kivn I 

e¨vL¨vMÖš’| wjLK GB wKZve wjLvi KviY m¤ú‡K© e‡jb: 

                                                 
600

 . cÖv¸³ c„. 62-68, 400-406, 475-478| 

601
 . Kvkdzh hyb~b 2/1886| 

602
من : رتج الباب، أغلقه، والرَّتج )حمركة( : الباب العظيم، والرِراتج )ككتاب( : الباب املغلق، و عليه ابب  . 

 صغري. أنظر: القاموس احمليط للفريوزآابدي )رتج(.
603

 . Avj AvÕjvg 4/27| 
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"ملا مل أطلع له على شرح بعد الفحص والتفتيش يف عديد البلدان، وسؤال علماء 
الزمان، ومراجعة تراجم األعيان، حداين ذلك إىل أن أشرحه مبشيئة هللا تعاىل شرحًا كافيًا، 

 وأحرره حتريراً وافياً، مستمداً له من كتب أساطني احملققني و سادات املدققني."
ÒAvwg wewfbœ kni I Djvgv‡q wKiv‡gi wbKU AbymÜv‡bi ci hLb 

Rvb‡Z cvijvg †h, Gi †Kv‡bv kivn †bB, ZLb Avwg Avjøvn ZvÔAvjvi 

Dci fimv K‡i Gi GKwU kivn wjLv ïiæ Kwi| Avwg GB kivnwU gynvw°K 

I gy`vw°K Djvgv‡q wKiv‡gi wKZv‡ei mn‡hvwMZvq cÖYqb Kwi604|Ó 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z AwaKvsk gvmAvjvq nvbvdx gvhnv‡ei wewfbœ wKZv‡ei 

BeviZ نقل K‡i Bgvg Avey BDmyd in. Gi ivq‡K mwVK mve¨¯Í K‡i‡Qb| 

wKZveyj wLiv‡Ri gZ‡b †hme `y‡e©va¨Zv i‡q‡Q Zv `~i K‡i‡Qb| †hLv‡b 

Bgvg Avey BDmyd in. Gi mv‡_ Bgvg Avey nvbxdv in. Gi BLwZjvd 

i‡q‡Q †mLv‡b Bgvg Avey nvbxdv in. Gi ivqI D‡jøL K‡i‡Qb| 

BLwZjvdx gvmvAvjvq gv‡S g‡a¨ Ab¨vb¨ Bgvg‡`i ivqI G‡b‡Qb605| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU nvbvdx gvhnv‡ei GKwU ¸iæZ¡c~Y© wKZv‡ei kivn| †h wKZvewU 

 Gi w`K †_‡K AZ¨šÍ DcKvix I g~j¨evb| we‡klZ wjLK e‡j‡Qb موضوع

†h, GwU ÔwKZveyj wLiv‡RÕi me© cÖ_g kivn I e¨vL¨vMÖš’| 

wKZvewU رمنيمكتبة احل  wiqv` †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ١٨٢كتاب اخلراج لإلمام أيب يوسف )ت 
113| wKZv‡ei bvg : wKZveyj wLivR| 

wjLK: Bgvg Avey BDmyd in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليلى لإلمام أيب يوسف رح

                                                 
604

 . wdKûj gyj~K 1/3-4| 

605
 مقدمة حتقيق الكتاب للكبيسي : م، ن . 
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wKZve cwiwPwZ: 

GB wKZvewU Bgvg Ave y BDmyd in. ev`kvn nviƒbyi ikx‡`i Av‡e`‡bi 

wbwg‡Ë msKjb K‡i‡Qb| ev`kvn nviƒbyi ikx` Bgvg Avey BDmyd in. Gi 

wbKU G g‡g© Av‡e`b Ki‡jb  †h, wZwb †hb خراج، عشور، صدقات cÖf…wZ 

m¤ú‡K© GKwU cyw Í̄Kv iPbv K‡ib606| 

Bgvg Avey BDmyd in. wKZvewU ïiæ K‡i‡Qb ev`kvn nviƒbyi ikx‡`i 

bmxnZ I Dc‡`k m¤^wjZ GKwU `xN© gyKvÏvgv Øviv| AZci G‡Z ivóªxq 

m¤ú` m¤úwK©Z eû welqvw` mwbœe× K‡i‡Qb| Zb¥‡a¨ i‡q‡Q: 

"قسمة الغنائم، والفئ واخلراج، وما ُعمل به يف السواد، وأرض الشام واجلزيرة، وكيف  
لم، وما ينبغي أن يُعمل كان فرض عمر رضي هللا ألصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وس

به يف السواد، والقطائع من أرض العراق، وأرض احلجاز و اليمن وأرض العرب، وأرض 
البصرة و خراسان، وإسالم قوم من أهل العرب وأهل البادية على أرضهم وأمواهلم، 
وموات األرض، وحكم املرتدين إذا حاربوا و منعوا الدار، وأهل القرى واألرضني واملدائن 

هلها ومافيها، وحِد أرض العشر من أرض اخلراج، وما خيرج من البحر، والعسل واجلوز وأ
واللوز، وقصة جنران وأهلها، والصدقات، وزايدة الصدقة ونقصاهنا وضياعها، وبيع 
السمك يف اآلجام، وإجارة األرض البيضاء وذات النخل، واجلزائر يف دجلة والفرات، و 

رب، والكأل واملروج، وتقبيل السواد و اختيار الوالة هلم، وشأن القىن واآلابر واألهنار والش
نصارى بين تغلب وسائر أهل الذمة، ومن جتب عليه اجلزية، ولباس أهل الذمة وزيِهم، 
واجملوس وعبدة األواثن وأهل الردة، والعشور، والكنائس و البيع والصلبان، وأهل الدعارة 

أي وجه جتري األرزاق على القضاة و العمال؟  والتلصص واجلناايت، وحكم املرتد، و من
و من مِر مبساحل اإلسالم من أهل احلرب وما يؤخذ من اجلواسيس، وقتال املشركني والبغاة 

 وكيفية دعوهتم."
wjLK Bgvg Avey BDmyd in. AwaKvsk wk‡ivbvg ïiæ K‡i‡Qb GB 

BeviZ "أما ما سألت عنه اي أمري املؤمنني" wKsev GB RvZxq Ab¨ †Kv‡bv BeviZ 

                                                 
606

 . wKZveyj wLivR c„. 3| 
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Øviv| hvi Øviv cÖZxqgvb nq †h, ev`kvn nviƒbyi ikx` G wel‡q Bgvg Avey 

BDmyd in.‡K cÖkœ K‡iwQ‡jb| Avi Bgvg Avey BDmyd in. GB wKZv‡e 

†mme cÖ‡kœi Reve w`‡q‡Qb| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

GB wKZvewU `jxj cÖgv‡Y ficyi| we‡kl K‡i nv`xm I AvQvi Øviv hv  

Bgvg Avey BDmyd in. mb` I m~Îmn D‡jøL K‡i‡Qb| 

Bgvg Avey hyniv in. e‡jb: 

"يعتمد فيه على القرآن واملأثور عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وفتاوى الصحابة 
 رضوان هللا عليهم، ويذكر أعمال الصحابة."

ÒGB wKZv‡e Bgvg Avey BDmyd in. KziAvb, mybœvn, mvnvev‡`i dZIqv 

Ges mvnvev‡`i Avgj Øviv `jxj †ck K‡i‡Qb607|Ó 

G‡Z dzKvnv‡`i BLwZjvd Lye KgB D‡jøL K‡i‡Qb| AwaKvsk 

RvqMvq Zuvi kv‡qL Bgvg Avey nvbxdv in. Gi ivq my¯úófv‡e D‡jøL 

K‡i‡Qb608| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡e evBZzj gvj Ges Gi LvZ msµvšÍ eû gvmvBj I wewa-

weawb KziAvb, mybœvn, mvnvev‡`i AvQvi I Avg‡ji Av‡jv‡K mwbœe× 

n‡q‡Q| GQvov wKZvewU msKjb K‡i‡Qb nvbvdx gvhnv‡ei GKRb weÁ 

dKxn I gyRZvwn`| Gi ØvivB wKZevwUi ¸iæZ¡ I أمهيت Aby‡gq nq| GwU 

ïay nvbvdxqv‡`i wbKU bq; eis gvwjKx, kvwdC I nv¤^jxmn mK‡ji wbKU 

MÖnY‡hvM¨ GKwU wKZve| Avi GKvi‡YB Avjøvgv jvL‡bŠex in. GB wKZve 

m¤ú‡K© e‡j‡Qb: خمتصر نفيس" ÒGwU PgrKvi mswÿß GKwU wKZve609|Ó 

                                                 
607

 أبوحنيفة: حياته و عصره ص/١٧٤ . 
608

 . wKZveyj wLivR c„. 19-40, 75-94, 194-206| 

609
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 225| 
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Avjøvgv ivnex610 in. e‡j‡Qb:611 

ارد الفرائد، حاٍو ألصناف حماسن النوادر، كامل يف حسنه، "كتاب جامع لشتات شو 
 فريد يف فنه."

Avjøvgv Ly`vix612 in. e‡j‡Qb:613 

 "الكتاب من أرقى ما كتب و أحسنه، وهو ذخرية من ذخائر ذلك العهد."
Avjøvgv Avey hyniv in. e‡jb:614 

 كتب فيه.""كتاب اخلراج يف اببه الفقهي ثروة فقهية ليس هلا مثيل يف العصر الذي  
ÒBgvg Avey BDmyd in. Gi wKZveyj wLivR wdK‡ni RM‡Z GKwU 

gnvg~j¨evb MÖš’| ZrKvjxb mg‡qi AwØZxq I †e-bRxi GKwU wKZve|Ó 

wKZvewU 1 L‡Ê طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن حممد Gi ZvnKxKmn 

 |K cÖKvwkZ n‡q‡Q‡_† املكتبة األزهرية للرتاث

 ه ( رمحه هللا ١٨٢مام أيب يوسف )ت كتاب الرد على سري األوزعي لإل
114| wKZv‡ei bvg : wKZveyi ivwÏ Avjv wmqvwij AvIhvC| 

wjLK: Bgvg Avey BDmyd in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليلى لإلمام أيب يوسف رح

wKZve cwiwPwZ: 

                                                 
610

هو عبد العزيز بن حممد، الرحيب،  البغدادي، أحد علماء احلنفية، تويف يف حدود سنة ١٢٠٠ ه، وله برهان  . 
ر، فقه امللوك ومفتاح الراتج املرصد على خزانة كتاب اخلراج لإلمام أيب احملرر ملعرفة مساحة احلوض املربع واملدو 

.٢/١٦٧، معجم املؤلفني لكحالة ١/٥٨٥يوسف رمحه هللا. أنظر: هدية العارفني للبغدادي   
611

 . wdKûj gyj~K 1/3| 

612
هو حممد بن عفيفي، الباجوري، املعروف ابخلضري، عامل، مؤرخ، ابحث، ولد ابلقاهرة، و َترج يف مدرسة دار  . 

العلوم، وعني قاضيًا شرعيًا يف اخلرطوم، ُث مدرسًا يف مدرسة القضاء الشرعي ابلقاهرة، وأستاذًا يف اجلامعة املصرية، 
ه ، ومن آاثره أصول الفقه، اترخ التشريع  ١٣٤٥املعارف، تويف سنة فوكياًل ملدرسة القضاء الشرعي، فمفتشًا بوزارة 

.٣/٤٩٠، معجم املؤلفني لكحالة ٦/٢٦٩نظر: األعالم للزركلي اإلسالمي، ونور اليقني. أ  
613

 . ZvwiLyZ ZvkixÔ c„. 189| 

614
 أبو حنيفة: حياته و عصره أليب زهرة ص/١٧٦ . 
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GwU GKwU رسالة صغرية Ôÿz`ª cyw Í̄KvÕ| G‡Z Bgvg Avey BDmyd in. 

gymwjg wgjøv‡Zi cÖwm× Av‡iK dKxn, Bgvg AvIhvC in. Gi GKwU 

wKZv‡ei Reve I LÊb Ki‡Z wM‡q iPbv K‡i‡Qb| 

nvbvdx gvhnv‡ei weÁ dKxn Aveyj Iqvdv AvdMvbx in. e‡jb †h, 

Bgvg Avey nvbxdv in. mxivZ Z_v RxebPwiZ msµvšÍ GKwU wKZve iPbv 

K‡i Zv Zuvi wkl¨‡`i‡K wjwL‡q †`b|  wkl¨MY Zv Bgvg Avey nvbxdv in. 

m~‡Î wiIqvqvZ K‡ib| GKch©v‡q wkl¨‡`i †KD †KD Zv‡Z wKQz cwigvR©b 

I ms‡hvRb K‡i bZzb K‡i ZviZxe cÖ`vb K‡ib| GgbwK Zv Zv‡`i w`‡KB 

wbmeZ Kiv nq| †hgb ejv nq, ÔBgvg gynv¤§v` in Gi wmqv‡i mMxiÕ| 

Gici Bgvg AvIhvC in. GKwU wKZve iPbv K‡ib, Zv‡Z wZwb Bgvg Avey 

nvbxdv in. iwPZ mxivZ Z_v RxebPwiZ msµvšÍ wKZve‡K LÊb K‡ib| 

GiB Reve I LÊb Ki‡Z wM‡q Bgvg Avey BDmyd in. GB wimvjvwU cÖYqb 

K‡ib615| 

Bgvg Avey BDmyd in. G‡Z wÎ‡ki AwaK eve Kv‡qg K‡i‡Qb| 

†m¸‡jv n‡”Q: 

الحر ، َنائرمر اَبُب قرْسَمةر اْلغَ  يلر اخْلَْيلر ، اَبُب َأْخذر السِر لر َوتَ ْفضر ، اَبُب َسْهمر اْلَفاررسر َوالرَّاجر
يلر اخْلَْيلر  لر َوتَ ْفضر اَبب يفر اْلَمْرَأةر ُتْسىَب ُثَّ ، اَبب َسْهَمانر اخْلَْيلر ، اَبُب َسْهمر اْلَفاررسر َوالرَّاجر

ْم َأْطَفاهُلُمْ اَبُب َحالر اْلُمْسلرمر ، ُيْسىَب َزْوُجَها اَبُب َما َجاَء يفر َأَمانر ، نَي يُ َقاترُلوَن اْلَعُدوَّ َوفريهر
ْلُمْلكر ، اْلَعْبدر َمَع َمْواَلهُ  َبااَي ابر يبْر يفر َدارر احْلَْربر ، اَبُب َوْطءر السَّ اَبُب الرُُّجلر ، اَبب بَ ْيعر السَّ

يَبانر َجارريًَة فَ يَ تَ َبايَ َعاهَنَااَبٌب يفر الرَُّجَلنْير خَيُْرجَ ، يَ ْغَنُم َوْحَدهُ  َن اْلَعْسَكرر فَ ُيصر اَبُب إرقَاَمةر ، انر مر
َن اْلَغَنائرمر ، احْلُُدودر يفر َداَر احْلَْربر  اَبُب َقْطعر َأْشَجارر ، اَبُب َما َعَجَز اجْلَْيُش َعْن مَحْلرهر مر

َراءر َأْرضر اجلْرْزيَةر ، اجر اأْلَْرضر اَبُب َخرَ ، اَبب َما َجاَء يفر َصاَلةر احْلََرسر ، اْلَعُدوِر  اَبُب ، اَبُب شر
ْساَلمر  َمانٍ ، اْلُمْسَتْأَمنر يفر َدارر اإْلر ْرمَهَنْير يفر َأْرضر احْلَْربر ِبَر لدِر ْرَهمر ابر اَبب يفر َأمِر ، اَبُب بَ ْيعر الدِر

ْساَلمر  اَبُب احْلَْربرَيةر ُتْسلرُم ، ْرَأُة ُتْسلرُم يفر َأْرضر احْلَْربر اْلمَ ، َوَلدر احْلَْريبرِر ُتْسلرُم َوََتُْرُج إرىَل َدارر اإْلر
لٌ  َي َحامر ْنَدُه مَخُْس نرْسَوةٍ ، فَ تُ َزوَُّج َوهر اَبٌب يفر اْلُمْسلرمر َيْدُخُل َدارر ، اَبٌب يفر احْلَْريبرِر ُيْسلرُم َوعر

َماٍن فَ َيْشرَتري َدارًا َأْو َغرْيََها اَبُب َذبريَحةر ، ترَسابر اْلُمْرَتدُّ اْلَماَل يفر رردَّترهر اَبُب اكْ ، احْلَْربر ِبَر
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َن اْلَغنريَمةر ، اْلُمْرَتدِر  َبريهر فريَها َسْهمٌ ، اَبب اْلَعْبدر َيْسررُق مر َن اْلَغنريَمةر ألر اَبُب ، اَبُب الرَُّجُل َيْسررُق مر
ِر ُيْسىَب ُثَّ َْيُوتُ  يبر َمانٍ اَبُب اْلُمْدبرَرةر َوُأمِر الْ ، الصَّ ، َوَلدر َتْسبرَيانر َهْل َيَطُؤمُهَا َسيِرُدمُهَا إرَذا َدَخَل ِبَر

َا ، اَبب الرجل َيْشرَتري أنته بَ ْعَد َما حُيْررزَُها اْلَعُدوُّ  اَبُب احْلَْريبرِر ُيْسلرُم يفر َدارر احْلَْربر َوَلُه هبر
ْساَلمر  اَبُب احْلَْريبرِر اْلُمْسَتْأَمنر ُيْسلرُم يفر َدارر ، َمالٌ  اَبُب اْلُمْسَتْأَمنر ُيْسلرُم َوخَيُْرُج إرىَل َدارر ، اإْلر

ْودََع َماَلهُ  ْساَلمر َوَقدر اْست َ  .اإْلر
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

GB wKZv‡e Bgvg Avey BDmyd in. cÖ_‡g Bgvg Avey nvbxdv in. Gi 

ivq G‡b‡Qb, Gici Bgvg AvIhvC in. Gi ivq G‡b‡Qb, Gici Bgvg 

AvIhvC in. Gi ivq‡K nv`xm I AvQv‡ii Av‡jv‡K h_v_© LÊb K‡i‡Qb| 

Z‡e `yj©efv‡e KLbI KLbI GB c×wZi e¨ZwµgI n‡q‡Q616| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

wKZv‡ei welqe ‘̄ †hgwbfv‡e ¸iæZ¡c~Y© †Zgwbfv‡e wjLK nvbvdx 

gvhnv‡ei weÁ gyRZvwn` I dKxn| GB `„wó‡Z wKZvewU LyeB ¸iæZ¡ iv‡L| 

wKZvewU 1 L‡Ê Aveyj Iqvdv AvdMvbxi ZvnKxKmn  جلنة إحياء املعارف
 |BwÊqv †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q النعمانية، حيدر آابد الدكن

 

 ه ( رمحه هللا ٣٢١الصغري للطحاوي )ت  617كتاب الشروط
115| wKZv‡ei bvg : wKZveyk& ïiƒZ Avm mvMxi| 

wjLK: Bgvg Z¡vnvex in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

                                                 
616

 كتاب الرد على سري األوزاعي ص/٢-٣٢ . 
617

قال حاجي خليفة رمحه هللا عن تعريف و مو ضوع الشروط: هو علم ابحث عن كيفية ثبت األحكام الثابتة عند  . 
القاضي يف الكتب والسجالت على وجه يصح االحتجاج به عند انقضاء شهود احلال. وموصوعه: تلك األحكام من 
حيث الكتابة، وبعض مبادئه مأخوذ من الفقه، وبعضها من علم اإلنشاء، وبعضها من الرسوم والعادات واألمور 

ن له حسانية، وهو من فروع الفقه من حيث كون ترتيب معانيه موافقا لقوانني الشرع. أنظر: كشف الظنو االست
١٠٤٦-٢/١٠٤٥.  
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 |¨ªóe` خمتصر الطحاوي

wKZve cwiwPwZ: 

Bgvg Z¡vnvex in. GB wKZv‡e أحكام املعامالت املالية Z_v †ePv‡Kbv I 

†jb‡`b Pzw³ msµvšÍ bxwZgvjv, wjLb c×wZ, mvÿx msµvšÍ welqvw`, 

†iwRóªvifz³ KiY cÖf…wZ welqvw` m¤ú‡K© wewa weavb wj‡L‡Qb| †hgb 

wKZv‡ei gyKvÏvgvq wj‡Lb:618 

الناس إىل إنشاء الكتب عليها يف  "قد وضعت كتايب هذا خمتصرًا يف املعاين اليت حيتاج
البياعات والشفع واإلجارات والصدقات اململوكات، والصدقات املوقوفات ويف سائر ما 

 حيتاج إىل االكتتاب فيه."
Bgvg Z¡vnvex in. G‡Z †ZwÎkwU wk‡ivbvg Kv‡qg K‡i‡Qb| †m¸‡jv 

n‡”Q: 

الرباءات، والوكاالت، البيوع، الشفعة، اإلجارات، أذكار احلقوق والرهون، اإلقرار، 
العزل عن الوكاالة، الوصااي، القسمة و املهاأية، الصدقات اململوكات، اهلبات، الصدقات 
املوقوفات، النكاح، الطالق، العتاق و التدبري واملكاتبات، املضاربة، الشركة، الصلح، 

، العارية، املأذون له يف التجارة، التحكيات، الكفاالت و الضماانت و احلواالت
اجلناايت، األماانت، املواالة، اللقطة، وأرض مكة، والايتت القضاة، احملاضر، السجالت، 

 األعواض، و األعذار.
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡K كتاب الشروط Gi Ab¨vb¨ wKZv‡ei bgybvq msKjb K‡i‡Qb 

Ges Bgvg Avey nvbxdv, Bgvg Avey BDmyd, Bgvg gynv¤§v`, Bgvg gvwjK, 

Bgvg kvwdC, Be‡b Avex jvqjv, mywdqv‡b QvIix mn Ab¨vb¨‡`i BLwZjvd 

eY©bv K‡i‡Qb| cvkvcvwk استدالل Ges ترجيح Gi cÖwZI ¸iæZ¡v‡ivc 

K‡i‡Qb619| 

                                                 
618

 . Avk& ïiƒZ Avm mvMxi 1/3-4| 

619
 مقدمة حتقيق الكتاب لروحي أوزجان ص/٣٠-٣١ . 
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nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZve‡K wdKnx gvhnv‡ei ¸iæZ¡c~Y© مرجع ÔZ_¨m~ÎÕ wn‡m‡e MY¨ 

Kiv nq| GB wKZv‡ei Av‡jvP¨ welqB Gi ¸iæ‡Z¡i cÖwZ h‡_ó Bw½Z enb 

K‡i, cvkvcvwk G‡Z AvB¤§v‡q dzKvnv‡`i Dw³i cÖwZI Lye ¸iæZ¡ †`Iqv 

n‡q‡Q| GQvov wKZv‡ei wjL‡Ki w`‡K ZvKv‡jI wKZv‡ei ¸iæZ¡ KZUzKz 

Zv Aby‡gq nq| me©cwi wKZvewU AZ¨šÍ ¸iæZ¡cY© GKwU MÖš’| 

wKZvewU 2 L‡Ê روحي أوزجان Gi ZvnKxKmn 1394 wn. 1974 C. 

 |evM`v` †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q مطبعة العاين

 

 620ه ( رمحه هللا خمطوط ٦٣٢)ت  أُلْسُروَشينكتاب الفصول ل
116| wKZv‡ei bvg : wKZveyj dzQ~j| 

wjLK: gvR ỳÏxb Dmiƒkvbx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

أُلْسُروَشينجامع أحكام الصغار ل  `ªóe¨| 

wKZve cwiwPwZ: 

wjLK Dmiƒkvbx in. GB wKZv‡e قضاء Ges دعاوى msµvšÍ gvmvBj I 

dvZvIqv‡K mwbœe× K‡i‡Qb| cvkvcvwk نكاح Ges طالق I معامالت Gi 

†hme gvmvBj أبواب قضاء Gi mv‡_ RwoZ, †m¸‡jvI G‡b‡Qb621| wjLK 

wKZve‡K wb¤œ ewY©Z wÎkwU فصل G web¨¯Í K‡i‡Qb| 

ي ومىت تصري دار االسالم دار األول يف مسائل القضاء و احلكومة وعزل القاض
احلرب. والثاين يف القضاء يف اجملتهدات. والثالث يف مسائل االستخالف و ما يتعلق به. 
والرابع يف القضاء على الغائب والقضاء يتعدى إىل غري املقضي عليه. و اخلامس يف قيام 

مًا بعض أهل احلق عن البعض يف الدعاوي و اخلصومات. والسادس يف من يصلح خص
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 خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض : ٤٥٨١ف،٣٣٢ لوحة . 
621

 كتاب الفصول )خمطوط( ١/ب . 
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لغريه ومن ال يصلح وغري ذلك. والسابع يف مسائل االستحقاق والغررو. والثامن يف 
مسائل تتعلق ابلعقار. والتاسع يف أنواع الدعاوى وما يتصل بذلك. والعاشر يف اإلشارة 
والتشبيه والتعريف يف الدعاوى والشهادة. واحلادي عشر يف خلل احملاضر والسجالت. 

ض و دعاوى الدفع وما يتصل بذلك. والثالث عشر يف دعوى والثاين عشر يف التناق
الوقف والشهادة عليه. والرابع عشر يف دعوى اخلارج مع ذي اليد وذكر التاريخ يف 
الدعوى و الشهادة. واخلامس عشر يف االختالف بني الدعوى والشهادة. والسادس عشر 

وى النكاح واملهر والنفقة يف ما يسمع فيه الشهادة من غري الدعوى. والسابع عشر يف دع
واجلهاز وما يتعلق به. والثامن عشر يف تصرفات الفضويل وأحكامها. والتاسع عشر يف 
أقسام اخليارات وشرائطها وأحكامها. والعشرون يف ما يبطل من العقود و ما اليبطل وغري 

والعشرون ذلك. واحلادي والعشرون يف األمر ابليد. والثاين والعشرون يف اخللع. والثالث 
يف تصرفات األب والوصي والقاضي واملتويل. والرابع والعشرون يف مسائل تتعلق 
ابملواريث. واخلامس والعشرون يف التصرفات الفاسدة. والسادس والعشرون يف بيع 
املغصوب واملرهون واملستأجر. والسابع والعشرون يف مسائل الشيوع. والثامن والعشرون 

والعشرون يف أنواع الغصوب والضماانت الواجبة وكيفيتها. يف بيع الوفاء. والتاسع 
 والفصل الثالثون واألخري يف املتفرقات.

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK Dmiƒkvbx in. GB wKZv‡e nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd 

bKjx `jxj mn eY©bv K‡i‡Qb| gv‡S g‡a¨ gvhnv‡ei BgvgMY I Zvu‡`i 

iwPZ wKZve †_‡K gvmAvjvi BjøvZ eY©bv K‡i‡Qb622| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wimvjv‡K nvbvdx gvhnv‡ei GKwU MÖnY‡hvM¨ cy¯ÍK wn‡m‡e MY¨ 

Kiv nq| Avjøvgv Kvdvex I Avjøvgv jvL‡bŠex in. wjL‡Ki Rxebx wjL‡Z 

wM‡q e‡jb: 
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فصول على "كان يف عصره من اجملتهدين ... وله تصانيف معتربة، منها: كتاب ال
 ثالثني فصاًل."

ÒwZwb Zuvi mgqKv‡ji gyRZvwn`‡`i AšÍf©y³ wQ‡jb| Zuvi iwPZ 

wbf©i‡hvM¨ eû MÖš’ i‡q‡Q| Zb¥‡a¨ wÎk dQj m¤^wjZ كتاب الفصول 

Ab¨Zg623|Ó 

 

 ه ( رمحه هللا ١٠٣٠جممع الضماانت للبغدادي )ت 
117| wKZv‡ei bvg : gvRDh whgvbvZ| 

wjLK : wMqvQzÏxb evM`v`x in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 bvg I esk cwiwPwZ: bvg Mvwbg, wcZvi bvg gynv¤§v`, wbmewZ bvg 

evM`v`x, KzwbqvZ Avey gynv¤§v` I Avey BDmyd| wZwb nvbvdx gvhnv‡ei 

GKRb weÁ dKxn| g„Zz¨: wZwb 1030 wnRix gyZvweK 1621 L„óv‡ã 

BwšÍKvj K‡ib624| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU ضماانت ÔRvgvb‡ZÕi wewa wewavb msµvšÍ ¸iæZ¡c~Y© GKwU wKZve| 

GwU wePviK, gydZx I mK‡ji Rb¨ AZ¨šÍ DcKvix GKwU MÖš’| wjLK 

msµvšÍ hveZxq gvmAvjv gvmvBj GB cyw ضماانت Í̄Kvq Rgv Kivi AvcÖvY 

†Póv K‡i‡Qb| BLwZjvdx gvmAvjvq †Kvb& Dw³ صحيح †Kvb& Dw³ أصح 
†Kvb& Dw³ مفىت به †mw`‡K Bw½Z K‡i‡Qb| wZwb e‡jb:625 

َا َنَظرري َأْو تَ َناَوهَلَا فرْكرري إالَّ "  َواَل َأدَُع َصغرريًَة َواَل َكبرريًَة َواَل رَابرَطًة َواَل ُجْزئريًَّة تَ َعلََّق هبر
 ."قَ يَّْدهُتَا برَقَلمر التَّْحرريرر 

wjLK Zuvi GB wKZve‡K wdK‡ni Ab¨vb¨ wKZv‡ei b¨vq ZviZxe 

w`‡q‡Qb Ges G‡Z wb¤œewY©Z 38wU eve Kv‡qg K‡i‡Qb| 

                                                 
623

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 200, ،كتائب أعالم األخيار للكفوي )خمطوط( ٣٧٠/أ 

624
 . Avj AvÕjvg 5/116, nvw`qvZzj Av‡idxb 1/812, gyÔRvgyj gyAvwjødxb 2/602| 

625
 . gvRgvDh whgvbvZ c„. 2| 
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يَّةر ، اَبُب َمَسائرلر احْلَجِر ، اَبب َمَسائرل الزََّكاة ، اَبُب َمَسائرلر اْلعرْتقر ، اَبُب َمَسائرلر اأْلُْضحر
َجارَةر  يَعة، اَبب َمَسائرل اْلَعارريَّةر ، اَبُب َمَسائرلر اإْلر اَبب يفر ، اَبب َمَسائرل الرَّْهن، اَبب يفر اْلَودر

اَبب يفر إْتاَلف َمال اْلَغرْي ، اَبب يفر التََّصرُّفر يفر َمالر اْلَغرْير براَل إْذنٍ ، َمَسائرل اْلَغْصب
اَبب يفر َمَسائرل احْلُُدود َوفريهر ضمان ، ب يفر َمَسائرل اجلْرَنااَيتر ، َوإرْفَساده ُمَباَشَرة وتسببا

اررق وقاطع  َنايَة الزِراَن وضمان السَّ ْيدر ، اَبب يفر اإْلرْكَراهر ، الطَّرريقجر اَبب يفر َمَسائرلر الصَّ
اَبئرحر  يطر َواللَُّقطَةر ، َوالذَّ اَبب يفر ، اَبب يفر اْلبَ ْيعر ، اَبب يفر َمَسائرلر اآْلبرقر ، اَبب يفر َمَسائرلر اللَّقر

ررَكةر ، ائرلر احْلََواَلةر اَبب يفر َمسَ ، اَبب يفر َمَسائرلر اْلَكَفاَلةر ، اْلوََكاَلةر َوالرِرَساَلةر  ، اَبب يفر َمَسائرلر الشَّ
ْربر ، اَبب يفر َمَسائرلر اْلُمَضارَبَةر  اَبب يفر ، اَبب يفر اْلَوْقفر ، اَبب يفر اْلُمَزاَرَعةر َواْلُمَساقَاةر َوالشُّ

ْعَوى، اَبب يفر الرََّضاعر ، اَبب يفر النِرَكاحر َوالطَّاَلقر ، اهلْرَبةر  َهاَدةر  ،اَبب يفر الدَّ اَبب ، اَبب يفر الشَّ
َرارر  ق ْ رْي ، اَبب يفر الصُّْلح، يفر اإْلر ْسَمة، اَبب يفر السَّ ِ ، اَبب يفر اْلقر ِي َواْلَويلر اَبب يفر اْلَوصر

ي  .اَبب يفر اْلُمتَ َفرِرقَاتر ، اَبب يفر اْلُمَكاَتبر ، اَبب يفر اْلَمْحُجورريَن َواْلَمْأُذونرنيَ ، َواْلَقاضر

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z Bgvg Avey nvbxdv, Bgvg Avey BDmyd, Bgvg gynv¤§v` I 

Bgvg hydvi in. Gi Awfg‡Zi gv‡S Zzjbv †ck K‡i‡Qb| gv‡S g‡a¨ 

Bgvg kvwdC I Bgvg gvwjK in. Gi AwfgZI D‡jøL K‡i‡Qb626| `yÔPvi 

RvqMv Qvov AwaKvsk RvqMvq `jxj cÖgvY †ck K‡ibwb| †hgb wZwb 

wKZv‡ei gyKvÏvgvq e‡jb:627 

ُب فريهر " يٍق َبْل اْلَواجر َع حَتْقر َنَّ َهَذا اْلكرَتاَب َلْيَس َمْوضر َها؛ ألر ن ْ رَي مر لََّة إالَّ اْلَيسر تَ رَْكت اأْلَدر
َلفر  ْن َغرْيرهر َعَلى َما ثَ َبَت َوتَ َقرََّر يفر ُكُتبر السَّ يحر َواأْلََصحِر َواْلُمْفىَت برهر مر حر َنا بَ َياُن الصَّ َعَلي ْ

يِرنيَ الصَّاحلررنيَ  ةر اْلَمْهدر  ." َواأْلَئرمَّ
nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZvewU مضمون Ges موضوع Gi „̀wó‡KvY& †_‡K AZ¨šÍ GKwU 

g~jevb MÖš’| wjLK G‡Z D‡jøwLZ wel‡qi Av`¨cÖvšÍ hveZxq welqvw` 

                                                 
626

 . gvRgvDh whgvbvZ c„. 5-7, 130-133, 435-438| 

627
 . gvRgvDh whgvbvZ c„. 3| 
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GKwÎZ Kivi cÖvYvšÍKi cÖ‡Póv K‡i‡Qb| BLwZjvdx gvmvB‡j صحيح Ges 

 Dw³ †Kvb&wU ZvI eY©bv K‡i‡Qb| Gme „̀wó‡KvY& †_‡K wKZvewU مفىت به

AZ¨šÍ DcKvix I ¸iæZ¡c~Y© GKwU wKZve| 

wKZvewU 1 L‡Ê دار الكتاب اإلسالمي †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٩٥٦خمتصر غنية املتمِلى للحليب )ت 
118| wKZv‡ei bvg : gyLZvmviæ ¸wbqvwZj gyZvgvjøx| 

wjLK : Beivnxg nvjvex in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` ملتقى األحبر للحليب

wKZve cwiwPwZ: 

GwU ÔgywbqvZzj gymjøxÕi Av‡iKwU kivn| hv Be&ivnxg nvjvex in. 

cÖYqb K‡i‡Qb| wjLK nvjvex in. G‡Z Zuvi c~‡e©i kivn ¸wbqvZzj 

gyZvgvjøx‡K mswÿß K‡i‡Qb| †hgb wKZv‡ei gyKvÏvgvq e‡jb:628 

ت شرحُت كتاب منية املصلى شرحًا، وْسيته ب غنية املتملى، لكن رأيت فيه "قد كن
بعض اإلطالة اليت رمبا أوجبت للمبتدئني والقاصرين املاللة، فأحببت أن أختصر من فرائد 

 دالئله، وأزيد يف فوائد مسائله."
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd eY©bv K‡i‡Qb, gv‡S 

g‡a¨ Ab¨vb¨‡`i ivqI eY©bv K‡i‡Qb| KLbI `jxj D‡jøL K‡i‡Qb, Avevi 

KLbI `jxj D‡jøL K‡ibwb| 

¯§Z©e¨ †h, wjLK GB kiv‡ni g‡a¨ ZvLix‡R nv`xm‡K cwinvi 

K‡i‡Qb| KwZcq Dw³ Ges `jxj‡K †Q‡o w`‡q‡Qb, hv c~‡e©i kiv‡ni 

                                                 
628

 . gyLZvmviæ ¸wbqvZzj gyZvgvjøx c„. 2| 
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g‡a¨ D‡jøL K‡i‡Qb| AwaKvsk †ÿ‡Î c~‡e©i wKZv‡ei †idv‡iÝ †ck 

K‡i‡Qb629| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

wjLK GB kiv‡ni g‡a¨ c~‡e©i kiv‡ni `xN©vwqZ‡K mswÿß K‡i‡Qb| 

hvid‡j GwU c~‡e©i kivn A‡cÿv cÖv_wgK wkÿv_©x‡`i Rb¨ AwaK 

DcKvix| Z‡e c~‡e©i kiv‡ni Avjv`v Ggb wKQz ˆewkó i‡q‡Q hv GB 

kiv‡ni g‡a¨ †bB| A_P Zv gvmAvjv eyS‡Z Ges Avgj Ki‡Z AZxe 

cÖ‡qvRb| †hgb ZvLixR nv`xm GB kiv‡ni g‡a¨ †bB, c~‡e©i kiv‡ni g‡a¨ 

Av‡Q| 

ْسَعَفة احلكام على األحكام للُتُمْراتشي )ت   ه ( رمحه هللا ١٠٠٤مر
119| wKZv‡ei bvg : wgmÔAvdvZzj û°vg Avjvj AvnKvg| 

wjLK : LZxe ZzgyiZvkx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` تنوير األبصار و جامع البحار للتُُّمراتشي

wKZve cwiwPwZ: 

GwU dZIqv cÖ`vb I wePviKvh© cwiPvjbvi †ÿ‡Î AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© 

K‡qKwU فصل m¤ŵjZ GKwU cÖv_wgK ch©v‡qi DcKvix wKZve| †hgb wZwb 

wKZv‡ei gyKvÏvgvq e‡jb: 

ء من األحكام مما يتعلق ابلقضاة و قد سنح يل أن أمجع يف هذا الدفرت أشيا
  احلكام... وجعلته مشتمالً على: مقدمة يف آداب املفيت، ومثانية فصول."

ÒAvwg GB cyw Í̄Kvq wePviKvh© I wePviK‡`i m¤úK©xq wewa weavb eY©bv 

Ki‡ev| G‡Z Av`v‡e gydZxi e¨vcv‡i GKwU gyKvÏvgv Ges AvUwU dQj 

_vK‡e630|Ó 

AvUwU dQj n‡”Q:631 

                                                 
629

 . cÖv¸³ c„. 33-37, 205-209, 244-247| 

630
 . wgmÔAvdvZzj û°vg c„. 137| 

631
 . cÖv¸³, c„. 137, 143-145| 
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يف بيان الصاحل للقضاء و غري الصاحل له، وفيه : هل يباح له طلبه  –اب األول الب
 أوال؟  وفيه: هل يستحق أجرة املثل أم ال؟

 يف طريق القاضي إىل احلكم، وفيه: من تقبل شهادته ومن ال تقبل. –الثاين 
 يف بيان أحكام احملكوم له. –الثالث 

 يف احملكوم عليه. –الرابع 
 ينفذ قضاؤه، )أي: القاضي( فيه و ماالينفذ. فيما –اخلامس 

 يف بيان احلكم. –السادس 
 يف بيان عزل القاضي و توليته. –السابع 

 يف التتمات. –الثامن 
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

†hme gvmAvjvq Avnbvd I Ab¨vb¨‡`i gv‡S BLwZjvd i‡q‡Q †mLv‡b 

†mªd nvbvdx gvhnv‡ei Dw³ G‡b‡Qb| Ab¨‡`i Dw³ eY©bv K‡ibwb| Avi 

†hme gvmAvjvq nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i ci¯ú‡i BLwZjvd i‡q‡Q 

†mme gvmAvjvq BLwZjvd‡K eY©bv K‡i‡Qb| G‡ÿ‡Î cÖ‡Z¨KwU Dw³i 

Z_¨m~ÎI D‡jøL K‡i‡Qb| wjLK `jxj cÖgvY LyeB Kg D‡jøL K‡i‡Qb| 

BLwZjvdx gvmAvjvq †h Dw³wU راجح Ges مفىت به wjLK Zvi w`‡K 

Bw½Z K‡i‡Qb632|  

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei ¸iæZ¡ Gi g‡a¨B wbwnZ †h GwU nvbvdx gvhnv‡ei weÁ 

GKRb dKxn KZ©„K cÖYxZ| wjLK m¤ú‡K© AvjvDÏxb nvmKvdx in. 

e‡jb:633 "عمدة املتأخرين األخيار" Avjøvgv gywneŸx in. e‡jb:634  

                                                 
632

 بغية التمام لصاحل بن عبد الكرمي الزيد ص/٦٤-٦٦ . 
633

 . `yi‡i gyLZvi 1/3| 

634
 . LyjvmvZzj AvQvi 4/19, ivÏyj gynZvi (dZIqv‡q kvgx) 1/19| 
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ريًا،حسن السمت، مجيل الطريقة، قوي "رأس الفقهاء يف عصره، كان إمامًا فاضاًل كب
احلافظة، كثري االطالع، وابجلملة فلم يبق يف آخر أمره من يساويه يف الدرجة ... رأس يف 

 العلوم، وقصده الناس للفتوى، وألف التآليف العجيبة املتقنة."
wKZvewU 1 L‡Ê 2008 C. دار الفتح للدراسات والنشر †_‡K cÖKvwkZ 

n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٨٥٥يف شرح حتفة امللوك للعيين )ت  منحة السلوك
120| wKZv‡ei bvg : wgbnvZzm myj~K kiû ZzndvwZj gyj~K| 

wjLK: Avey gynv¤§v` e`iæÏxb AvBbx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` البناية يف شرح اهلداية للعيين

wKZve cwiwPwZ: 

GwU hvBbyÏxb ivhx in. iwPZ ÔZzndvZzj gyj~‡KÕi gZ‡bi kivn| GB 

wKZv‡ei wjLK Avjøvgv AvBbx in. ZzndvZzj gyj~‡Ki `y‡e©va¨Zv‡K `~ixf~Z 

K‡i‡Qb Ges Dn¨ gg© I inm¨‡K D˜NvUb K‡i‡Qb| cvkvcvwk gZ‡bi حل 

K‡i‡Qb Ges gvmAvjviI wek` e¨vL¨v K‡i‡Qb| cÖ‡qvRb gvwdK `jx‡jiI 

e¨vL¨v w`‡q‡Qb635| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd eY©bv K‡i‡Qb Ges 

Bgvg kvwdC I Bgvg gvwjK in. Gi ivqI †ck K‡i‡Qb| AwaKvsk 

RvqMvq `jxj D‡jøL K‡i‡Qb636| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZve nvbvdx gvhnv‡ei ¸iæZ¡c~Y© GKwU gZ‡bi wKZv‡ei kivn| 

Avi wjLK Zuvi mgqKv‡ji nvbvdx gvhnv‡ei GKRb weÁ dKxn| GQvov 

                                                 
635

 منحة السلوك )خمطوط( ١١/أ . 
636

 منحة السلوك )خمطوط( ١٦/ب-٢٢/ب، ١٠٣/أ-١٠٥/ب، ١٤٥/ب-١٥٥/ب . 
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wjLK GB kiv‡ni g‡a¨ Bev`‡Zi ¸iæZ¡c~Y© gvmvB‡j dzKvnv‡`i Dw³ 

`jxjmn D‡jøL K‡i‡Qb| 

wKZvewU 1 L‡Ê 1428 wn. 2007 C. أمحد عبد الرزاق عبد هللا الكبيسي 
Gi ZvnKxKmn وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية KvZvi †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 

 ه ( رمحه هللا ٧٠٥منية املصلى وغنية املبتدي للكاشغري )ت 
121| wKZv‡ei bvg : gywbqvZzj gymjøx I ¸wbqvZzj gyeZv`x| 

wjLK: Avey Avãyjøvn KvkMix in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v`, wcZvi bvg gynv¤§v`, `v`vi bvg 

Avjx, KzwbqvZ Avey Avãyjøvn, wbmewZ bvg KvkMix| c~e© ZzwK© Í̄v‡bi KvkMi 

RvqMvi w`‡K wbmeZ K‡i KvkMix ejv nq| wZwb wQ‡jb dKxn, bvûwe`, 

Awfavbwe`, gydvmwmi, Iqv‡qR-e³v| g°v kix‡d n¾ Ki‡Z wM‡q 

†mLv‡b wKQz w`b Ae ’̄vb K‡ib, AZci Bqvgvb P‡j hvb| wZwb cÖ_gZ 

nvbvdx gvhnv‡ei Abymvix wQ‡jb cieZ©x‡Z kvwdC gvhnv‡ei Abymvix n‡q 

hvb| g„Zz¨: wZwb 705 wnRix gyZvweK 1305 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib637| 

wKZve cwiwPwZ: 

wjLK KvkMix in. G‡Z mvjv‡Zi ¸iæZ¡c~Y© gvmvBj‡K wjwce× 

K‡i‡Qb| wKZve‡K kiæ K‡i‡Qb فرضية الصالة و ثبوهتا ابلكتاب والسنة واإلمجاع 
Øviv| AZci شرائط الصالة Ges أركان الصالة m¤ú‡K© we Í̄vwiZ Av‡jvPbv 

K‡i‡Qb| Gici  صفة الصالة، مكروهة الصالة، سنن الصالة، والنوافل، وما يفسد
 |Aa¨vq G‡b‡Qb الصالة، وسجود السهو، و زلة القاري

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK KvkMix in. G‡Z AwaKvsk mgq nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i 

BLwZjvd D‡jøL K‡i‡Qb, gv‡S g‡a¨ Ab¨vb¨ Bgvg‡`i ivq D‡jøL 

                                                 
637

 العقود اللؤلؤية للخزرجي ٣٦٨/١، بغية الوعاة للسيوطي ٢٣٠/١ . 
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K‡i‡Qb| †Kv‡bv †Kv‡bv gvmAvjvq `jxj †ck K‡i‡Qb| †ewkifvM 

gvmAvjvq nvbvdx gvhnv‡ei wKZve †_‡K  بهمفىت  Dw³ my¯úófv‡e D‡jøL 

K‡i‡Qb638| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei e¨vL¨vKvi Be&ivnxg nvjvex in. Ges nvRx Ljxdv in. Gi 

cÖksmvq e‡jb: "كتاب معروف، متداول بني احلنفية" ÒGwU GKwU cÖwm× wKZve 

Ges nvbvwdqv‡`i gv‡S AZ¨šÍ cÖPwjZ639|Ó 

 

 ه ( رمحه هللا ٨٧٩م البن قطلوبغا )ت موجبات األحكام و واقعات األاي
122| wKZv‡ei bvg : g~wRevZzj AvnKvg Iqv IqvwKqvZzj 

AvBq¨vg| 

wjLK: Kv‡mg Be‡b KzZj~eyMv in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Kv‡mg, wcZvi bvg KzZj~eyMv, Dcvwa 

hvBbyÏxb, KzwbqvZ Aveyj Av`j, wbmewZ bvg m~`~bx| Zuvi wcZvi 

Avhv`Kvix m~`~‡bi w`‡K wbmeZ K‡i m~`~bx ejv nq| wZwb nvbvdx 

gvhnv‡ei weÁ GKRb Av‡jg, HwZnvwmK Ges M‡elK| Zuvi Rb¥ I g„Zz¨ 

Kvq‡iv‡Z n‡q‡Q| 

قال السخاوي يف وصفه: إمام عالمة، طلق اللسان، قادر على املناظرة، مغرم 
   !مساجحةابالنتقاد ولو ملشاخيه، مع شائبة دعوى و 

Rb¥: wZwb 802 wnRix gyZvweK 1399 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: 

wZwb 879 wnRix gyZvweK 1474 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib640| 

wKZve cwiwPwZ: 

                                                 
638

 . gywbqvZzj gymjøx c„. 3-30, 110-129, 190-214| 

639
 . Kvkdzh hb~b 2/1886, ¸wbqvZzj gyZvgvjøx c„. 2, عطر الورود لألجراروي ص/٥٧ 

640
 . Avj AvÕjvg 5/180, Avj ev`iæZ ZvwjÔ 2/45, kvhvivZz hvnve 7/326, Avh hvIDj jvwgÔ 

6/184-190, Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 99| 
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GB wKZvewU gvgjv-gyKvÏvgv, †KvU-KvPvixi wbqg bxwZ I wewa-

weav‡bi Rb¨ my¯úó `jxj wn‡m‡e MY¨ Kiv nq| wjLK Be‡b KzZj~eyMv 

gyKvÏvgvi ci wKZve‡K ïiæ K‡i‡Qb Gfv‡e: 

احلديث عن املوَجب )وهو األثر الالزم للتصرف(، واحلكم ابملوَجب، ُث تكلم عن : 
الدعوى، والدفع، والتصحيح، ُث عِرج على احملاضر والسجالت، وبني كيفية كتابة احملضر 

كيفية إثباته، مبينا والسجِل، والفرق بني احلكم والتنفيذ، ُث حتدث عن الكتاب احلكمي و 
 يف النهاية اخللل يف احملاضر و السجالت واملطاعن فيها مع األمثلة.

wKZve‡K wZwb  أبواب Ges فصول I فروع wk‡ivbv‡g تقسيم K‡ibwb| 

G‡Z wZwb wewfbœ wKZve †_‡K †idv‡iÝmn eû D×…wZ †ck K‡i‡Qb641| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK AwaKvsk †ÿ‡Î †mªd nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i AwfgZ eY©bvi 

Dci mxgve× i‡q‡Qb| gv‡S g‡a¨ †hLv‡b Bgvg kvwdC I Bgvg gvwjK 

in. Gi AwfgZ G‡b‡Qb ZvI nvbvdx gvhnv‡ei Aax‡b G‡b‡Qb| GKwU 

gvmAvjvq nvbvdx gvhnv‡ei ivqmg~n eY©bv K‡i †hwU mwVK I weï× 

†mwU‡K cÖvavb¨ w`‡q‡Qb| `jxj KLbI eY©bv K‡i‡Qb Avevi KLbI eY©bv 

K‡ibwb642| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU nvbvdx gvhnv‡ei GKwU AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© wKZve| wjLK G‡Z 

gvgjv-gyKvÏvgv, †KvU-KvPvix msµvšÍ welqvw`‡K LyeB my›`ifv‡e Zz‡j 

a‡i‡Qb| GQvov nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i iv‡qi cÖwZ ¸iæZ¡v‡ivc 

K‡i‡Qb| 

 

نامي )ت يف النصف األول من القرن الثامن( رمحه هللا  نصاب االحتساب للسَّ
123| wKZv‡ei bvg : wbmveyj BnwZmve| 

wjLK: Dgi Be‡b gynv¤§v` mvbvgx in.| 

                                                 
641

 مقدمة حتقيق الكتاب للمعيين ص/٣٦-٣٧ . 
642

 مقدمة حتقيق الكتاب للمعيين ص/٣٨-٤٠ . 
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wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg Dgi, wcZvi bvg gynv¤§v`, `v`vi bvg BIqvR, Dcvwa whqvDÏxb, 

wbmewZ bvg mvbvgx| wZwb wn›`y Í̄v‡bi Ab¨Zg GKRb weÁ Av‡jg| 

we`ÔAv‡Zi weiæ‡× Lye †mv”Pvi wQ‡jb| `vIqvZ, IqvR bmxn‡Z cvi`k©x 

wQ‡jb, Zuvi gvnwd‡j †jv‡K †jvKvib¨ n‡q †h‡Zv| g„Zz¨: Zuvi g„Zz¨i ZvwiL 

mywbw`©ófv‡e Rvbv hvqbv, Z‡e †KD †KD 696 wnRix gyZvweK 1297 L„óv‡ã 

e‡j‡Qb| wZwb eû MÖš’ cÖ‡YZv wQ‡jb643| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU حسبة Ges احتساب m¤úwK©Z GKwU wKZve| wjLK G‡Z حسبة Ges 

 Gi gvmvBj mswÿß AvKv‡i wjwce× K‡i‡Qb| wZwb wKZve‡K wb¤œ احتساب

ewY©Z 64 Aa¨v‡q web¨ Í̄ K‡i‡Qb| 

ري اللَّْفَظنْير املتداولني يفر َهَذا اْلكتاب َأحدمَها االحتساب َوالثَّاينر  اْلَباب االول: يفر تَ ْفسر
:احلْرسْ  االحتساب على من يستخف ابحلروف والكواغد َوََنْوَها، اْلَباب  َبة، اْلَباب الثَّاينر

يفر اْلفرق َبني اْلُمْحَتسب اْلَمْنُصوب  يفر االحتساب على املخنث، اْلَباب الرَّابرع: الثَّالرث:
س: س: واملتطوع، اْلَباب اخْلَامر ادر ْعزرير، اْلَباب السَّ على اْلُفَقَراء، اْلَباب يفر االحتساب  يفر الت َّ

ابرع: ن: السَّ يفر االحتساب على  يفر االحتساب على الظَّاملر إبعانة اْلَمْظُلوم، اْلَباب الثَّامر
ع: ر: النِرَساء، اْلَباب التَّاسر يفر االحتساب يفر  يفر االحتساب برَسَبب الغلمان، اْلَباب اْلَعاشر

يفر االحتساب على الِلعب، اْلَباب الثَّاينر  ي عشر:اأْلكل َوالشرب والتداوي، اْلَباب احْلَادر 
يفر االحتساب على من  يفر االحتساب على اْلُقَضاة وأعواهنم، اْلَباب الثَّالرث عشر: عشر:

يفر االحتساب يفر من خيرب  يَتَصرَّف يفر اْلَمَقابرر َما جيوز َوَما اَل جيوز، اْلَباب الرَّابرع عشر:
س عشر: اْلُمْحَتسب ابملنكرات، س  اْلَباب اخْلَامر ادر د، اْلَباب السَّ يفر االحتساب يفر اْلَمْسجر

د واملقابر يفر اْليَ ْوم الثَّاينر َوالثَّالرث  عشر: يفر االحتساب على من حيضر للتعزية يفر اْلَمْسجر
ابرع عشر: يفر  من اْلَمْوت َوبَ َيان َما فريهر من اأْلُُمور اْلُمحرَمة واملكروهة، اْلَباب السَّ

ن عشر: يفر االحتساب على من حلف برَغرْي هللا تَ َعاىَل  االحتساب على اخلطباء، اْلَباب الثَّامر
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ع عشر: يفر االحتساب على من يَتَكلَّم برَكلرَمات اْلكْفر، اْلَباب  َاْو حلف برهر، اْلَباب التَّاسر
ي َواْلعْشُروَن: يفر االحتساب على اْلَوالردين َواأْلَْواَلد، اْلَباب اْلعْشُروَن: يفر االحتساب  احْلَادر

يل منصب االحتساب،  يفر اخْلُُصوَمة اْلَواقرَعة َبني اجلْرريَان، اْلَباب الثَّاينر َواْلعْشُروَن: يفر تَ ْفضر
يفر االحتساب على من كشف َعْورَته َأو نظر إرىَل َعورَة َغريه،  اْلَباب الثَّالرث َواْلعْشُروَن:

والعشروان: يفر االحتساب على من يْظهر اْلُقُبور الكاذبة َوُيشبه اْلَمَقابرر  اْلَباب الرَّابرع
س َواْلعْشُروَن: ْلَكْعَبةر، اْلَباب اخْلَامر ورَة يفر اْلبَ ْيت، اْلَباب  ابر يفر االحتساب برَسَبب الصُّ

س َواْلعْشُروَن: ادر اَننرري َوَغريمَها السَّ م َوالدَّ رَاهر من أَنْ َواع اأْلَمْثَان، اْلَباب  يفر االحتساب يفر الدَّ
ابرع َواْلعْشُروَن: ن َواْلعْشُروَن: السَّ ة، اْلَباب الثَّامر مَّ يفر  يفر االحتساب على أهل الذِر

ع َواْلعْشُروَن: يفر االحتساب ابالحراق، اْلَباب  االحتساب على اْلُمَسافررين، اْلَباب التَّاسر
ي َوالثَّاَلُثوَن: يفر االحتساب الثَّاَلثُوَن: يفر اْلفرق َبني اْلمُ  ْحَتسب َوَبني املتعنت، اْلَباب احْلَادر

على من يْكتب التعويذ ويستكتبه، اْلَباب الثَّاينر َوالثَّاَلثُوَن: يفر االحتساب على من أيَُْخذ 
علم، َشْيء على االحتساب من النَّاس، اْلَباب الثَّالرث َوالثَّاَلُثوَن: يفر االحتساب يفر اَبب اْل

َحَرة والزاندقة والرقية َوََنْوهم، اْلَباب  اْلَباب الرَّابرع َوالثَّاَلثُوَن: يفر االحتساب على السَّ
س َوالثَّاَلُثوَن: يفر االحتساب فريَما جيوز التََّصرُّف يفر ملك اْلَغرْي َوغري اْلملك عقارا َأو  اخْلَامر

س َوالثَّاَلثُوَن: يفر  ادر االحتساب يفر اتالف البنج على اْلُمسلم وتعزير عُروضا، اْلَباب السَّ
ة  ضَّ َهب َواْلفر ابرع َوالثَّاَلُثوَن: يفر االحتساب على من اْستْعمل الذَّ اكله وشاربه، اْلَباب السَّ

ع َوالثَّاَلثُوَن: يفر  ن َوالثَّاَلثُوَن: يفر االحتساب يفر الثِرَياب، اْلَباب التَّاسر  َوَغريمَها، اْلَباب الثَّامر
ْكترَساب،  االحتساب على من ينظر برَغرْي حل، اْلَباب اأْلَْربَ ُعوَن: يفر االحتساب على أهل االر
ي َواأْلَْربَ ُعوَن: يفر االحتساب على املماليك، اْلَباب الثَّاينر َواأْلَْربَ ُعوَن: فريَما  اْلَباب احْلَادر

ُعوَن: يفر إررَاَقة اخْلمر َوقتل اخلْرْنزرير، اْلَباب الرَّابرع يتَ َعلَّق مبسائل اْلَمْوَتى، اْلَباب الثَّالرث َواأْلَْرب َ 
س َواأْلَْربَ ُعوَن: يفر  َواأْلَْربَ ُعوَن: يفر االحتساب على َأْصَحاب الزروع والباغات، اْلَباب اخْلَامر
س  ادر االحتساب على من يفعل يفر جسده َأو شعره َأو يفر اْْسه بردَعة، اْلَباب السَّ

ابرع َواأْلَْرب َ  ُعوَن: يفر االحتساب يفر فعل اْلبدع من الطَّاَعات َوترك الِسَنن، اْلَباب السَّ
ن َواأْلَْربَ ُعوَن: يفر االحتساب  َواأْلَْربَ ُعوَن: فريَما تْسقط برهر َفرريَضة االحتساب، اْلَباب الثَّامر
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ع َواأْلَْربَ ُعونَ  َواُضع للنَّاس، اْلَباب التَّاسر : يفر اْلفرق َبني اْلُمْحَتسب على املفرط يفر الت َّ
اْلَمْنُصوب َوَبني اْلُمْحَتسب املتطوع، اْلَباب اخْلَْمُسوَن: يفر بَ َيان َسَبب انتساب االحتساب 
ي َواخْلَْمُسوَن: يفر املالهي وأواين  ي هللا تَ َعاىَل َعنُه، اْلَباب احْلَادر ري اْلُمؤمنرنَي عمر َرضر إرىَل َأمر

اينر َواخْلَْمُسوَن: يفر بَ َيان اداب االحتساب، اْلَباب الثَّالرث َواخْلَْمُسوَن: يفر اخْلمر، اْلَباب الثَّ 
االحتساب على من يْظهر اْلبدع يفر اْلبُيوت َويفر هجوم اْلُمْحَتسب على بُيوت املفسدين 

َما اَل ْيَْنع، اْلَباب براَل اذهنم، اْلَباب الرَّابرع َواخْلَْمُسوَن: فريَما ْيَْنع اْلُمْحَتسب من الطَّرريق وَ 
س َواخْلَْمُسوَن: االحتساب يفر  ادر اَلة، اْلَباب السَّ س َواخْلَْمُسوَن: يفر االحتساب يفر الصَّ اخْلَامر
ابرع َواخْلَْمُسوَن: يفر االحتساب على الطَّريَة والتكهن والتنجيم َوََنْوَها،  َواِب، اْلَباب السَّ الدَّ

ن َواخْلَْمسُ  ع َواخْلَْمُسوَن: يفر بَ َيان اْلَباب الثَّامر وَن: يفر االحتساب على الطباخ، اْلَباب التَّاسر
تُّوَن: يفر االحتساب على اْلبدع يفر االنكحة، اْلَباب  َية، اْلَباب السِر َكلرَمات اْلكْفر َواْلَمْعصر

تُّوَن: يفر االحتساب على بدع شعر الرَّْأس، اْلَباب الثَّاينر َوا ي َوالسِر تُّوَن: يفر احْلَادر لسِر
تُّوَن: يفر االحتساب  االحتساب على اْلُمذكر وَعلى سامعي التَّْذكرري، اْلَباب الثَّالرث َوالسِر
به، اْلَباب  َّا يُ َناسر ْعزرير َوتَ ْعلريق الدرة على اَبب اْلُمْحَتسب َوغري َذلرك ممر فريَما يُ َقام برهر الت َّ

تُّوَن: يفر االحتساب اب  الخراج من اْلبَ ْيت.الرَّابرع َوالسِر
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK GB wKZv‡e Avey nvbxdv in. Ges Zuvi wkl¨‡`i iv‡qi gv‡S 

 Zz‡j a‡i‡Qb| gv‡S g‡a¨ BLwZjvdx gvmAvjvq Bgvg kvwdC I مقارنة

Bgvg Avngv` in. Gi ivqI D‡jøL K‡i‡Qb| AwaKvsk RvqMvq `jxj †ck 

K‡i‡Qb| KLbI KLbI مفىت به Dw³i w`‡KI Bw½Z K‡i‡Qb644| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

 AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© GKwU welq| Avi GB HwZnvwmK احتساب Ges حسبة

¸iæ `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb GB wKZv‡ei wjLK Dgi mvbvgx in.| Avi G‡Z 

Bgvg Avey nvbxdv in. Gi ivq‡K †dvKvm K‡i Zz‡j aiv n‡q‡Q| Gme 

welq wKZv‡ei AwaK ¸iæ‡Z¡i w`‡K Bw½Z enb K‡i| 
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wKZvewU 1 L‡Ê 1406 wn. 1986 C. مكتبة الطالب اجلامعي g°v 

gyKviigv †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 

 

 

 

 ه ( رمحه هللا ١٠٥١هديِة ابن العماد لُعِباد العرباد للعمادي )ت 
124| wKZv‡ei bvg : nvw`q¨vZz Bewbj Bgv` wj-DeŸvw`j Bev`| 

wjLK : Avãyi ingvb Bgv`x in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avãyi ingvb, wcZvi bvg gynv¤§v`, `v`vi 

bvg gynv¤§v`, ci `v`vi bvg Bgv`yÏxb, wbmewZ bvg Bgv`x| ci`v`vi w`‡K 

wbmeZ K‡i Bgv`x ejv nq| wZwb `vwgk‡Ki gydZx Ges nvbvdx gvhnv‡ei 

weÁ dKxn wQ‡jb| Rb¥: wZwb 978 wnRix gyZvweK 1570 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY 

K‡ib| g„Zz¨: wZwb 1051 wnRix gyZvweK 1641 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib645| 

wKZve cwiwPwZ: 

GB wKZv‡e mvjv‡Zi mg~`q AvnKvg‡K mswÿßfv‡e Zz‡j aiv n‡q‡Q| 

†hgb wjLK wKZv‡ei gyKvÏvgvq e‡jb:646 

"خمتصر حيتوي على أهم العبادات يف بيان حيتاج إليه املصلى من أحكام الصلوات 
 ... واخرتت من األهم األعم ما يفي ابملراد."

wjLK wKZve‡K ïiæ K‡i‡Qb bvgv‡hi dhxjZ Øviv| AZci bvgv‡hi 

kZ©, †ivKb, IqvwRe, mybœvZ, gy Í̄vnve, Rvgv‡Z bvgvh Av`vq Kiv, Kvhv 

bvgvh, wewZ‡ii bvgvh, bdj bvgvh, Rygvi bvgvh, `yÔC‡`i bvgvh, wmR`v‡q 

mvû, wmR`v‡q wZjvIqvZ, Rvbvhvi bvgvh, AvnKv‡g gvmvwR` msµvšÍ 

gvmvBj Av‡jvPbv K‡i‡Qb| 
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BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd eY©bv K‡i‡Qb| 

gv‡S g‡a¨ Bgvg kvwdC I Bgvg gvwjK in. Gi AwfgZ eY©bv K‡i‡Qb| 

AwaKvsk `jxj nv`xm I mybœvZ Øviv †ck K‡i‡Qb, we‡klZ dhxj‡Zi 

e¨vcv‡i, Z‡e BLwZjvdx gvmAvjvq `jxj Lye KgB D‡jøL K‡i‡Qb647| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZve‡K AvnKv‡g mvjv‡Zi e¨vcv‡i GKwU DcKvix gZ‡bi 

wKZve wn‡m‡e MY¨ Kiv nq| †Kbbv, G‡Z Bmjv‡gi Ab¨Zg †ivKb 

bvgv‡hi AvnKvg mwbœ‡ewkZ n‡q‡Q| wjLK e‡jb:648 

 "اجتهدت يف توضيحه و توشيحه ابألحاديث النبوية أبلغ االجتهاد."
GQvov G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i ivq D‡jøL Kivi e¨vcv‡iI Lye 

¸iæZ¡ †`Iqv n‡q‡Q| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
647

 . nvw`q¨vZz Bewbj Bgv` c„. 52-280, 480-535| 
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GMviZg Aa¨vq 

األصول و القواعد والضوابط الفقهيةكتب   

 

 ه ( رمحه هللا ٩٧٠جنيم )ت لزين بن األشباه والنظائر 
125| wKZv‡ei bvg : Avj Avkevn Iqvb bvhvBi| 

wjLK: hvBb Be‡b Be&ivnxg in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` البحر الرائق لزين بن جنيم

wKZve cwiwPwZ: 

GwU قواعد الفقه m¤ú‡K© nvbvdx gvhnv‡ei me©vwaK cÖwm× wKZve| wjLK 

Be‡b byRvBg in. G‡K Avjøvgv ZvRyÏxb myeKx649 in. Gi ÔAvj Avkevn 

                                                 
649

هو أبو نصر، عبد الوهاب بن على بن عبد الكايف، السبكي، من مشاهري علماء الشافعية، كان ماهراً يف الفقه  . 
املنهاج.  ه ، من تصانيفه: األشباه والنظائر، مجع اجلوامع، وشرح ٧٧٧١واألصول واحلديث واألدب، تويف سنة 

.٢٦٠-٢/٢٥٨، الدرر الكامنة البن حجر ١٠٦-٣/١٠٤ن شهبة أنظر: طبقات الشافعية الب  
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Iqvb bvhvB‡iÕi Avw½‡K cÖYqb K‡i‡Qb| Ges wKZve‡K wb‡¤œv³ mvZwU فن 
G ZviZxe w`‡q‡Qb| 

ُد اْلُكلِريَّة  650اْلَفنُّ اأْلَوَُّل: اْلَقَواعر
Gi Aax‡b `yÕcÖKv‡i †gvU c uwPkwU قاعدة G‡b‡Qb| cÖ_g cÖKv‡ii 

Aax‡b QqwU Ges wØZxq cÖKv‡ii Aax‡b DwbkwU| 

cÖ_g cÖKvi : القواعد الكلية الكربى 
†m¸‡jv n‡”Q: 

لنِريَّةر  َدُة اأْلُوىَل: اَل ثَ َواَب إالَّ ابر  .اْلَقاعر
َها در ََقاصر َدُة الثَّانرَيُة: اأْلُُموُر مبر  .اْلَقاعر

َدُة الثَّالر  كِر اْلَقاعر لشَّ نُي اَل يَ ُزوُل ابر  .َثُة: اْلَيقر
ريَ  ْيسر ُة جَتُْلُب الت َّ َدُة الرَّابرَعُة: اْلَمَشقَّ  .اْلَقاعر

َرُر يُ َزالُ  َسُة: الضَّ َدُة اخْلَامر  .اْلَقاعر
َمةٌ  َسُة: اْلَعاَدُة حُمَكَّ ادر َدُة السَّ  .اْلَقاعر

wØZxq cÖKvi:   َه َد ُكلِريٍَّة يَ َتَخرَُّج َعَلي ْ َورر اجْلُْزئريَّةر  ا َماقَ َواعر ْن الصُّ ُر مر اَليَ ْنَحصر  
†m¸‡jv n‡”Q: 

ْجترَهادر  الر َقُض ابر ْجترَهاُد اَل يُ ن ْ َدُة اأْلُوىَل: االر  اْلَقاعر
َدُة الثَّانرَيُة: إَذا اْجَتَمَع احْلاََلُل َواحْلََراُم َغَلَب احْلََرامُ   اْلَقاعر

َدُة الثَّالرَثُة: َهْل ُيْكَرُه ا ؟اْلَقاعر ْلُقَربر يْ ثَاُر ابر  إْلر
َدُة الرَّابرَعُة: التَّابرُع اَتبرعٌ   اْلَقاعر

ْلَمْصَلَحةر  يَّةر َمُنوٌط ابر َمامر َعَلى الرَّعر َسُة: َتَصرُُّف اإْلر َدُة اخْلَامر  اْلَقاعر

                                                 
650

املراد ابلقواعد الكلية: القواعد اليت مل تدخل قاعدة منها حتت قاعدة أخرى، وإن خرج منها بعض األفراد.  . 
١/٥١وي أنظر: غمز عيون البصائر للحم  

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#265 

بُ َهاتر  لشُّ َسُة: احْلُُدوُد ُتْدرَأُ ابر ادر َدُة السَّ  اْلَقاعر
ابرَعُة: احلُْ  َدُة السَّ ، َوَلْو َصبريًّااْلَقاعر ْلَغْصبر ًَ حَتَْت اْلَيدر َفاَل ُيْضَمُن ابر  رُّ اَل َيْدُخُل

ٍد، َوملَْ خَيَْتلرْف َمْقُصوُدمُهَا َدَخَل  ْنٍس َواحر ْن جر َنُة: إَذا اْجَتَمَع َأْمَرانر مر َدُة الثَّامر اْلَقاعر
رر َغالرًبا.  َأَحُدمُهَا يفر اآْلخر

َعُة: إْعمَ  َدُة التَّاسر لَ اْلَقاعر ْن مَلْ ُْيْكرْن ُأمهْر ْن إمْهَالرهر َمىَت َأْمَكَن، فَإر  .اُل اْلَكاَلمر َأْوىَل مر
َمانر  لضَّ َرُة: اخْلََراُج ابر َدُة اْلَعاشر  اْلَقاعر

َؤاُل ُمَعاٌد يفر اجْلََوابر  يََة َعْشَرَة: السُّ َدُة احْلَادر  اْلَقاعر
َدُة الثَّانرَيَة َعْشَرَة: اَل يُ ْنَسبُ   إىَل َساكرٍت قَ ْولٌ  اْلَقاعر

ْفلر إالَّ يفر َمَسائرلَ  ْن الن َّ َدُة الثَّالرَثَة َعْشَرَة: اْلَفْرُض َأْفَضُل مر  اْلَقاعر
َدُة الرَّابرَعَة َعْشَرَة: َما َحُرَم َأْخُذُه َحُرَم إْعطَاُؤهُ   اْلَقاعر

ْيَء قَ ْبَل أَ  َسَة َعْشَرَة: َمْن اْستَ ْعَجَل الشَّ َدُة اخْلَامر  َوانرهر ُعوقرَب حبررْرَمانرهر اْلَقاعر
ةر  ْن اْلوراَليَةر اْلَعامَّ َوى مر ُة َأق ْ َسَة َعْشَرَة: اْلوراَليَُة اخْلَاصَّ ادر َدُة السَّ  اْلَقاعر

ر َخَطُؤهُ  لظَّنِر اْلَبنيِر رْبََة ابر ابرَعَة َعْشَرَة: اَل عر َدُة السَّ  اْلَقاعر
َنَة َعْشَرَة: ذرْكُر بَ عْ  َدُة الثَّامر  ضر َما اَل يَ َتَجزَّأُ َكذرْكرر ُكلِرهر اْلَقاعر

رر  يَف احْلُْكُم إىَل اْلُمَباشر ُر َواْلُمَتَسبِرُب ُأضر َعَة َعْشَرَة: إَذا اْجَتَمَع اْلُمَباشر َدُة التَّاسر  .اْلَقاعر
ْسترث ْ ، اْلَفنُّ الثَّاينر : َوُهَو َفنُّ اْلَفَوائردر  َوابرُط َواالر َي الضَّ يَقةر هر  َناَءات.َويفر احْلَقر

wjLK Gme فائدة †K wdK‡ni wewfbœ Aa¨vq †_‡K GKwÎZ K‡i‡Qb| 

Gi bvgKiY K‡i‡Qb "الفوائد الزينية يف مذهب احلنفية" K‡i651| Gici Gi 

                                                 
651

ورد ذكره يف األشباه والنظائر بعنوان "الفوائد الزينية يف فقه احلنفية"، وصرح املؤلف يف مقدمة "الفوائد الزينية"  . 
ِبنه ْساها "الفوائد الزينية يف مذهب احلنفية. ٣٧ص/  
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mv‡_ Avi wKQz مسائل Ges ضوابط ms‡hvRb K‡i‡Qb652| G‡K wdK‡ni 

cÖwm× wKZveØq Ôwn`vqvÕ Ges ÔKvbhy` `vKv‡q‡KÕi Avw½‡K ZviZxe 

w`‡q‡Qb653| 

، أي "معرفة ما جيتمع مع غريه يف حكم فأكثر، ويفرتق اْلَفنُّ الثَّالرُث: اجْلَْمُع َواْلَفْرقُ 
 654منه يف حكم آخر فأكثر."

cÖ_‡g Gi Aax‡b †ek wKQz AvnKvg eY©bv K‡i‡Qb, Gici KwZcq 

gvmvB‡j اجتماع Ges افرتاق Gi eY©bv K‡i‡Qb| cwi‡k‡l `yÔwU قاعدة Ges 

wewfbœ فائدة m¤ŵjZ خامتة G‡b‡Qb655| 

د إخفاء وجه احلكم فيها، ألجل  656اْلَفنُّ الرَّابرُع: اأْلَْلَغازُ  و هي "املسائل اليت ُقصر
 657االمتحان."

G‡KI فن اثين Gi b¨vq أبواب فقهية Gi ZviZx‡e web¨ Í̄ K‡i‡Qb| 

†Kv‡bv †Kv‡bv Aa¨v‡q bvwZ`xN© Av‡jvPbv K‡i‡Qb Avevi †Kv‡bv †Kv‡bv 

Aa¨v‡q mswÿß K‡i‡Qb| 

ُس: احلْرَيلُ  ، "املراد هبا هنا ما يكون خملصًا شرعيًا ملن ابتلى حبادثة اْلَفنُّ اخْلَامر
 658دينية."

G‡K cuwPkwU wdKnx dQ‡j web¨ Í̄ K‡i‡Qb| 

                                                 
652

 . Avj Avkevn Iqvb bvhvBi c„. 166| وظاهر كالمه أنه مل حيذف منها شيئًا، وليس كذلك، بل مثة فوائد 
.٢/٥، ١/٣٢مز عيون البصائر للحموي ها ههنا. أنظر: غوضوابط مل يذكر   

653
 . Avj Avkevn Iqvb bvhvBi c„. 12, 166| (Zvwjey BjgMY hw` wn`vqv Ges Kvbhy` 

`vKv‡q‡Ki mv‡_ wgwj‡q †`‡L, Z‡e †`L‡Z cv‡e †h, Avj Avkevn Iqvb bvhvB‡ii ZviZxe 

wn`vqv Ges Kvbhy` `vKv‡q‡Ki ZviZx‡ei g‡a¨ wKQzUv e¨eavb i‡q‡Q) 

654
 كالذمي املسلم، فإهنما جيتمعان يف أحكام ويفرتقان يف أحكام. أنظر: غمز عيون البصائر للحموي ٣٨/١ . 

655
 . Avj Avkevn Iqvb bvhvBi c„. 12| 

656
مجع لغز، ابلضم أو الضمتني: وهو ميلك ابلشئ عن وجهه، يقال: ألغز كالمه، وألغز فيه، أي: عِمى  مراده.  . 

زآابدي )لغز(أنظر: القاموس احمليط للفريو   
657

 غمز عيون البصائر للحمو ي ٣٨/١ . 
658

 غمز عيون البصائر للحمو ي ٣٨/١ . 
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ُس: اْلُفُروقُ  ادر ، أي "معرفة األمور الفارقة بني مسئلتني متشاهبتني حبيث اْلَفنُّ السَّ
 659اليسوى بينهما يف احلكم."

Gi Aax‡b طهارة، صالة، زكاة، صوم، حج، نكاح، طالق Ges عتاق Gi 

gvmvBj eY©bv K‡i‡Qb| 

ابرُع: احلْرَكااَيُت َواْلُمَراَساَلتُ   اْلَفنُّ السَّ
Bgvg Avey nvbxdv in. I Zuvi KwZcq wkl¨‡`i حكاايت I مراسالت 

cÖm‡½| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z wdKnx تفريعات eY©bvi cÖwZ ¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qb| ZvB wZwb 

cÖwZwU قاعدة Gi Aax‡b cÖPzi cwigv‡Y wdKnx فروع eY©bv K‡i‡Qb| GgbwK 

wZwb e‡j‡Qb:660 

طَاَلةر أَلَْوَرْداَن فُ ُروًعا َكثرريًَة.  َوَلْواَل َخْوُف اإْلر
Ò`xN©vwqZ n‡q hvIqvi Avk¼v bv _vK‡j Avwg AviI A‡bK فروع eY©bv 

KiZvg|Ó 

ms‡ÿ‡c nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd eY©bv K‡i‡Qb, gv‡S 

g‡a¨ Ab¨vb¨ Bgvg‡`i ivqI G‡b‡Qb| wZwb `jx‡ji cÖwZ †Zgb ¸iæZ¡ 

cÖ`vb K‡ibwb| hw`I KLbI KLbI `jxj D‡jøL K‡i‡Qb661| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU قواعد الفقه msµvšÍ nvbvdx gvhnv‡ei me©vwaK cÖwm× wKZve| Zv 

mevi wbKU AwZ ¸iæ‡Z¡i mv‡_ mgv`„Z n‡q‡Q| Djvgv I Zzjvev‡`i Kv‡Q 

AwØZxq wKZve wn‡m‡e gvKeywjqvZ jvf K‡i‡Q| GgbwK `xN©w`b hveZ 

wkÿv wm‡jev‡mi AšÍf©y³ n‡q Avm‡Q| hvi d‡j Djvgv‡q wKivg Gi eû 

                                                 
659

 الفوائد اجلنية للفاداين ٨٧/١ . 
660

 . Avj Avkevn Iqvb bvhvBi c„. 28| 

661
 . cÖv¸³ c„. 20-55, 105-113, 119-122, 302- 308| 
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kivn I تعليق ÔwUKvMÖš’Õ iPbv K‡i‡Qb662| Gi m¤ú‡K© A‡b‡Ki 

cÖksmvg~jK Dw³I i‡q‡Q| 

kidzÏxb Mvh&hx in. e‡jb:663 

أنه "من أفخر الكتب تصنيفًا، وأحسنها أسلواًب ظريفًا، وأرشقها يف العبارات، وأدقها 
 يف اإلشارات،  وهو يف اببه عدمي النظري، جامع من الفقه اجلم الغفري."

GB wKZve m¤ú‡K© exix hv`vn in. e‡jb:664 

من نفائس الفروع اجلم الغفري، حىت  "من الكتب اليت مل يسبق هلا نظري، وقد مجعت
 صارت عمدة الناظر وذخرية ذوي البصائر."

GB wKZve m¤ú‡K© nvgvex in. e‡jb:665 

"إن كتاب األشباه والنظائر ألفضل املتأخرين موالان زين الدين بن جنيم احلنفي كتاب 
و يداين، فهو مل تكتحل عني الزمان بثاين )هكذا(، ومل يوجد يف كتب احلنفية ما له يوازي أ

 مع صغر حجمه و وجازة نظمه حميط بدرر احلقائق، وكنز أودع فيه نقود الدقائق:
 كتاب لو أتمله ضرير = لعاد كرْيتاه بال ارتياب.

 ولو مرت حواصله بغري = لعاد امليت حياً يف الرتاب.
 وقد طار صيته يف األمصار، وظهر ظهور الشمس يف رابعة النهار."

GB wKZve m¤ú‡K© AviI eû Djvgv‡q wKiv‡gi cÖksmbxq g~jK cÖPzi 

Dw³ i‡q‡Q hvi eY©bv GLv‡b †`Iqv m¤¢e bq666| 

Avj Avkevn Iqvb bvhvB‡ii KwZcq حاشية Ges تعليق I شرح Gi bvg 

wb‡¤œ †`Iqv nj| 

                                                 
662

 . Kvkdzh hyb~b 1/99| 

663
 تنوير البصائر )خمطوط( ١/ب . 

664
 عمدة ذوي البصائر )خمطوط( ١/ب . 

665
 غمز عيون البصائر ٥/١، ٦ . 

666
تنوير األذهان والضمائر ملصلح الدين )خمطوط( ٣/أ، زواهر اجلواهر للتمراتشي )خمطوط( ١/ب، كشف  . 

أ./٣/١٨٦أ، /٢ب، /١/١، التحقيق الباهر للتاجي )خمطوط( ١/٩٨الظنون حلاجي خليفة   
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 ه ( رمحه هللا ١٠٠٤)ت  667حاشية األشباه والنظائر البن غامن. -١
ه ( رمحه هللا  ١٠٠٤)ت  668للطوري. ذخرية الناظر يف األشباه والنظائر -٢

 669)خمطوط(
ه ( رمحه هللا  ١٠٠٥)ت  670تنوير البصائر على األشباه والنظائر للغزي -٣

 671)خمطوط(
ه (  ١٠٥٥ت ) 672زواهر اجلواهر النضائر على األشباه والنظاشر للتمراتشي -٤

 673رمحه هللا )خمطوط(
 رح ه ( ١١٠٨)ت  674نزهة النواظر على األشباه والنظائر للرملي -٥

                                                 
667

ى، املقدسي، نزيل القاهرة، من علماء احلنفية، فقيه لغوي، حمدث، من  .  هو ان غامن، على بن حممد بن عل
تصانيفه: أوضح رمز يف شرح نظم الكنز، حاشية األشباه والنظائر، حاشية على القاموس احمليط. أنظر: خالصة األثر 

١/٤٩١، البدر الطالع للشوكاين ١٨٥-٣/١٨٠للمحيب   
هو علي بن عبد هللا الطوري، املصري، احلنفي، فقيه، ولد مبصر، ونشأ، وتويف هبا. من آاثره: ذخرية الناظر . 668

، هدية العارفني للبغدادي ٣/٢٠٠صة األثر للمحيب أنظر: خال شرح االشباه والنظائر البن جنيم يف فروع الفقه.
٧/١٣٧، معجم املؤلفني ١/٧٥٠  

669
 خمطوطات املكتبة احملمودية ابملدينة املنورة: ١٠٢٩، ١٦٥ ورقة . 

هو شرف الدين بن عبد القادر بن بركات ابن إبراهيم بن حبيب الَغِزي، شرف الدين، ويقال له ابن حبيب:  . 670
فقيه حنفي، عارف ابلتفسري والعربية. من أهل غزة )بفلسطني( له حماسن الفضائل جبمع الرسائل، و تنوير البصائر 

٢/٢٢٣، خالصة األثر ٣/١٦١ : األعالم للزركليأنظر حاشية على األشباه والنظائر البن جنيم.  
671

 خمطوطات مكتبة عارف حكمة ابملدينة املنورة ١٤٧ ورقة . 

672
هو صاحل بن حممد بن عبد هللا، التمراتشي، الغرزِري، اخلطيب، )جنل صاحب تنوير األبصار(، من كبار علماء  . 

شباه والنظائر، شرح حتفة ائر على األاحلنفية يف عصره، ممن له إحاطة بفروع املذهب، من مؤلفاته: زواهر اجلواهر النض
١/٤٢٣، هدية العارفني للبغدادي ٢٤٠-٢/٢٣٩األثر للمحيب امللوك، والعناية يف شرح النقاية. أنظر: خالصة   

673
 خمطوطات جامعة امللك سعود ابلرايض: ٨/١١١٩ف، ٢٩٤ لوحة . 

هو خري الدين بن أمحد بن علي، األيويب، العليمي، الفاروقي: فقيه، ابحث، له نظم. من أهل الرملة  . 674
ه  فمكث يف األزهر ست سنني. وعاد إىل بلده، فأفىت ودِرس إىل  ١٠٠٧بفلسطني ولد ومات فيها. رحل اىل مصر 

٢/١٣٤، خالصة األثر ٢/٣٢٧م للزركلي أنظر: األعال أن تويف. أشهر كتبه الفتاوي اخلريية.  
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ه (  ١٠٩٨)ت  675غمز عيون البصائر على حماسن األشباه والنظائر للحموي -٦
 رمحه هللا

 ١٠٩٩)ت  676عمدة ذوي البصائر حلل مهمات األشباه والنظائر لبريي زاده -٧
 677ه ( رمحه هللا )خمطوط(

ه ( رمحه هللا  ١١٣٠)ت  678كشف السرائر على األشباه والنظائر للُكَفرْيي  -٨
 679()خمطوط

ه ( رمحه هللا  ١١٦٥)ت  680إبراز الضمائر على األشباه والنظائر لإلزمريي -٩
 681)خمطوط(
ه ( رمحه هللا  ١٢٢٤)ت  682التحقيق الباهر شرح األشباه والنظائر للتاجي -١٠
 683)خمطوط(

                                                 
هو أمحد بن حممد مكي، أبو العباس، شهاب الدين احلسيين احلموي: مدِرس، من علماء احلنفية. محوي  . 675

األصل، مصرى. كان مدرسا ابملدرسة السليمانية ابلقاهرة. وتوىل إفتاء احلنفية. وصنف كتبا كثرية، منها غمز عيون 
١/١٦٤، هدية العارفني ١/٢٣٩ أنظر: األعالم للزكلي البصائر.  

هو إبراهيم بن حسني بن أمحد بن بريي: فقيه، حنفي ويل اإلفتاء مبكة. له حواش وشروح يف الفقه واحلديث  . 676
ورسائل يف التلفيق والعمرة ومجرة العقبة، منها جمموع  يشتمل على سبع رسائل، و عمدة ذوي البصائر حلل مبهمات 

١/١٩، خالصة األثر ١/٣٦م للزركلي أنظر: األعال األشباه والنظائر، ولد يف املدينة ومات مبكة.  
677

 GB خمطوطات معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى: ٧٠ فقه حنفي، ٢٦٣ لوحة . 

wKZvewUi d‡UvKwc RvwgÔAv Bmjvwgqv `viæj Dj~g wgicyi XvKv-Gi gynZvwgg gydZx w`jvIqvi 

mv‡n‡ei wbKU we`¨gvb Av‡Q| wZwb msMÖn K‡i‡Qb gydZx ZvKx Dmgvbx `v ev. Gi KvQ †_‡K| 

678
هو حممد بن عمر بن عبد القادر، الكفريي، الدمشقي، من علماء احلنفية، فقيه فاضل، أديب ماهر، له معرفة  . 

فنون معقواًل ومنقواًل، من مؤلفاته: بغية املستفيد يف أحكام التجويد، الدرة البهية على املقدمة اآلجرومية، كشف ابل
.٥٦٣، ٣/٥٦٢، معجم املؤلفني لكحالة ٤٨-٤/٤١مرادي للالسرائر على األشباه والنظائر. أنظر: سلك الدرر   

679
 خمطوطات مكتبة عارف حكمة ابملدينة املنورة، ٥٦٢ ورقة . 

680
هو حممد بن ويل بن رسول، اإلزمريي، من علماء احلنفية، وىل اإلفتاء ابإلزمري )يف تركيا(، وتويف هبا، من  . 

خر املتأهلني، شرح ملتقي األحبر. أنظر: هدي العارفني مؤلفاته: إبراز الضمائر على األشباه والنظائر، شرح ذ
.٣/٧٦٢، معجم املؤلفني لكحالة ٢/٣٢٨للبغدادي   

681
 خمطوطات مكتبة عارف حكمة ابملدينة املنورة، ٦٥١ ورقة . 
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رح الناضر لألشباه والنظائر لدالور حسني بنغالديشي. )خمطوط( مشتمل الش -۱۱
 684على عشر جملدات.

wKZvewU 1 L‡Ê 1419 wn. 1999 C. دار الكتب العلمية ˆeiƒZ †_‡K 

cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٣٤٠للكرخي )ت  األصول اليت عليها مدار فروع احلنفية
126| wKZv‡ei bvg : Dmy‡j KviLx| 

wjLK : DevB ỳjøvn KviLx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg DevB`yjøvn, wcZvi bvg †nvmvBb, KzwbqvZ 

Aveyj nvmvb, wbmewZ bvg KviLx| Rb¥ ’̄vb Kvi‡Li w`‡K wbmeZ K‡i 

KviLx ejv nq| ZrKvjxb mg‡q Biv‡K nvbvdx gvhnv‡ei †bZ…Z¡ Zvi cÖwZ 

†mvc`© nq| Rb¥: wZwb 260 wnRix gyZvweK 874 L„óv‡ã Kvi‡L Rb¥MÖnY 

K‡ib| g„Zz¨: wZwb 340 wnRix gyZvweK 952 L„óv‡ã evM`v‡` BwšÍKvj 

K‡ib685| 

wKZve cwiwPwZ: 

                                                                                                       
هو هبة هللا )أو حممد هبة هللا( بن حممد بن حيىي بن عبد الرمحن بن اتج الدين البعلي الدمشقِي: فقيه حنفي.  . 682

ه  إىل الروم فأخذ عن علمائها. وعاد إىل  ١١٧٣ولد بدمشق، وتعلم هبا وابلقاهرة ودِرس يف اجلامع األموي. وتوجه 
دمشق، فأقرأ حتت قبة النسر، وعني لإلفتاء يف بعلبِك فأقام ستة أشهر وعاد. وصنف التحقيق الباهر، شرح األشباه 

له و شرح ابئية البن الشحنة يف الكالم، و العقد الفريد يف اتصال  والنظائر البن جنيم والرسالة فيما على املفيت وما
 األسانيد وكانت وفاته يف األستانة ودفن برتبة أسكدار.
683

 GB wKZvewUi d‡UvKwc RvwgÔAv Bmjvwgqv `viæj خمطوطات مكتبة عارف حكمة ابملدينة املنورة . 

Dj~g wgicyi XvKv-Gi gynZvwgg gydZx w`jvIqvi mv‡n‡ei wbKU we`¨gvb Av‡Q| wZwb msMÖn 

K‡i‡Qb gydZx ZvKx Dmgvbx `v ev. Gi KvQ †_‡K| 

684
 . wZwb n‡jb RvwgÔAv Bmjvwgqv `viæj Dj~g wgicyi XvKv I gviKvRyj eyn~m Avj Bmjvwgqv 

XvKv-Gi cÖwZôvZv gynZvwgg Ges AvKevi Kg‡cø· Rv‡g gmwR‡`i LZxe| evsjv‡`‡k kvqLyj 

Bmjvg gydZx ZvKx Dmgvbx `v. ev. Gi GKgvÎ Ljxdv| 
685

 . Avj AvÔjvg 4/193, Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 107, Zvwi‡L evM`v` 4/314, 10/355, 

wmqviæ Avjvwgb byevjv 15/426, Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 2/493, ZvRyZ ZvivwRg c„. 200, 

AvLeviæ Avex nvbxdv Iqv Avmnveyû c„. 160| 
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Bgvg KviLx in. GB mswÿß cyw Í̄Kvi g‡a¨ Ggb KwZcq ¸iæZ¡c~Y© 

†K msKjb K‡i‡Qb, hvi Dci wdK‡n nvbvdxi  687ضوابطGes  686قواعد
dziƒC gvmAvjvi wfwË| wZwb G‡Z wÎ‡ki AwaK قاعدة ev أصول wjwce× 

K‡i‡Qb| me© cÖ_g قاعدة G‡b‡Qb:  ابلشك"اليقني اليزول"  Avi me©‡kl قاعدة 
G‡b‡Qb: "أن البيان يعترب ابالبتداء إن صح االبتداء، وإال فال" cÖwZwU قاعدة ïiæ 

K‡i‡Qb األصل wk‡ivbvg Øviv| †Kv‡bv قاعدة Gi Aax‡b شرح ev تعليق †Kv‡bv 

wKQzB eY©bv K‡ibwb| cieZ©x‡Z bvRgyÏxb bvmvdx in. Gi e¨vL¨v K‡i‡Qb| 

wZwb G‡Z D`vniY Ges `„óvšÍ †ck K‡i‡Qb688| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

BwZc~‡e©B ejv n‡q‡Q †h, Bgvg KviLx in. G‡Z †mªd قاعدة ev أصول 
wjwce× K‡i‡Qb †Kv‡bv ai‡bi e¨vL¨v I D`vniY †ck K‡ibwb| GQvov 

wZwb G‡Z dzKvnv‡`i †Kv‡bv BLwZjvd I `jxjI †ck K‡ibwb689| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU nvbvdx gvhnv‡ei قواعد Ges ضوابط I أصول m¤ú‡K© me© cÖ_g 

msKwjZ cyw Í̄Kv690| BwZc~‡e© nvbvdx gvhnv‡ei قواعد Ges ضوابط I أصول 
                                                 
686

القواعد: مجع قاعدة، وهي لغة: األساس، ومنه قواعد البيت، قال هللا عز وجل : وإذ يرفع إبراهيم القواعد  . 
من البيت وإْساعيل. أنظر: الصحاح للجوهري )قعد(، اتج العروس للزبيدي )قعد(. ويف اصطالح الفقهاء: "حكم 

منافع  ،١/٥١البصائر للحموي أكثري ال كلي، ينطبق على أكثر جزئياته، لتعرف أحكامها منه". أنظر: غمز عيون 
.٥٠٣الدقائق للكوز حلصاري ص/  

687
الضوابط: مجع ضابط، وهو لغة من الضبط مبعىن احلفظ حبزم. أنظر: املصباح املنري للفيومي )ضبط(، القاموس  . 

أ. /١/١٧احمليط للفريوز آابدي )ضبط(. واصطالحاً: قيل مرادف للقاعدة. أنظر: التحقيق الباهر للتاجي )خمطوط( 
وقيل )وهو األشهر(: أنه خيتلف عنها قلياًل، حيث "القاعدة جتمع فروعًا من أبواب شىت، والضابط جيمعها من ابب 

، األشباه والنظائر يف ١/١١، األشباه والنظائر البن السبكي ١٦٦واحد." أنظر: األشباه والنظائر البن جنيم ص/
١/٦النحو للسيوطي   

688
األصول اليت عليها مدار فرو ع احلنفية ص/١٦١-١٧٤، الفكر األصويل أليب سليمان ص/١٢١، القواعد  . 

١٢٩الفقهية للندوي ص/  
689

 األصول اليت عليها مدار فروع احلنفية ص/١٦١-١٧٤ . 
690

 القواعد الفقهية للندوي ص/٧٢، ١٢٩ . 
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m¤ú‡K© wKZve AvKv‡i †Kv‡bv MÖš’ cÖYxZ nqwb| hw`I Bgvg Avey BDmyd I 

Bgvg gynv¤§v` in. Gi MÖš’vw`i g‡a¨ فروعي gvmAvjvi eû قواعد Ges ضوابط 

cwijwÿZ nq691| 

GQvov cyw Í̄KvwU msKjb K‡i‡Qb Bgvg KviLx in., whwb nvbvdx 

gvhnv‡ei Ab¨Zg GKRb weÁ Bgvg| mvwe©Kfv‡e GwU AZ¨šÍ GKwU 

¸iæZ¡c~Y© wKZve| 

wKZvewU 1 L‡Ê مطبعة جاويد بريس KivPx †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٤٨٢أصول البزدوي )ت 
127| wKZv‡ei bvg : Dm~‡j evh`vex| 

wjLK: Aveyj nvmvb dLiæj Bmjvg evh`vex in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

ع الصغري للبزدويشرح اجلام  `ªóe¨| 

wKZve cwiwPwZ: 

wjLK wb‡RB Zuvi GB wKZv‡ei welqe ‘̄ m¤ú‡K© e‡jb:692 

جَيازر " َها َعَلى َشْرطر اإْلر ََعانريَها َوتَ ْعرريفر اأْلُُصولر برُفُروعر َهَذا اْلكرَتاُب لربَ َيانر النُُّصوصر مبر
ُ تَ َعاىَل  ْخترَصارر إْن َشاَء اَّللَّ  ."َواالر

ÒGB wKZv‡ei D‡Ïk¨ mswÿßvKv‡i A_© I gg©mn نصوص eY©bv Kiv 

Ges فروع mn أصول Gi تعريف Kiv|Ó 

wjLK cÖ_‡g wdK‡ni تعريف K‡i‡Qb Gici أصول شرع KqwU I wK wK 

Ges †m¸‡jvi تعريف I cÖKvi Ges AvnKvg eY©bv K‡i‡Qb| Gici: ،خاص
ناية، حروف معاين، أمر، هني، عام،  ظاهر، نص، مفسر، حمكم، حقيقة، جماز، صريح، ك

                                                 
691

 . †hgb Bgvg Avey BDmyd in. Gi wKZveyj wLiv‡Ri 71 c„. i‡q‡Q:  ليس لإلمام أن خيرج شيئاً  من"
"بلغنا عن  :Ges Bgvg gynv¤§v` in. wKZveyj gvem~‡Zi 3/163 c„. i‡q‡Q يد أحد إال حبق اثبت معروف."
 إبراهيم النخعي أنه قال: كل شئ يف القرآن )أو، أو( فهو ابخليار."
692

 . Dm~‡j evh`vex c„. 5| 
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 cÖf…wZ welq عبارة النص، إشارة النص، داللة النص، اقتضاء النص، عزْية، رخصة

Av‡jvPbv K‡i‡Qb| 

AZci mybœvn I Zvi cÖKvi Ges Z`mswkøó welqvw`i Av‡jvPbv 

K‡i‡Qb| Gici BRgv, Gici wKqvm I Z`mswkøó welqvw` Ges me©‡kl 

wKqvm Kivi †hvM¨Zv wb‡q Av‡jvKcvZ K‡i‡Qb| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z mswÿßvKv‡i Dm~jwe`‡`i BLwZjvd I `jxj †ck K‡i‡Qb 

Ges راجح Dw³‡K ترجيح w`‡q‡Qb| جزئي gvmvB‡j dzKvnv‡`i BLwZjvd I 

`jxj mwe Í̄v‡i eY©bv K‡ibwb693| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZve‡K nvbvdx gvhnv‡ei Dm~‡j wdK‡ni Ab¨Zg ¸iæZ¡c~Y© GKwU 

wKZve wn‡m‡e MY¨ Kiv nq| Avjøvgv Kvikx in. e‡jb:694  كتاب مشهور"
 .ÒGwU GKwU cÖwm× I DcKvix wKZve|Ó Avjøvgv jvL‡bŠex in مفيد"

e‡jb:695 "هو كتاب نفيس معتمد عند األجلة" ÒGwU weÁ Djvgv‡`i wbKU 

GKwU PgrKvi I wbf©i‡hvM¨ wKZve|Ó  

nvRx Ljxdv in. e‡jb:696 

 "كتاب عظيم الشأن، جليل الربها، حمتو على لطائف االعتبارات ِبوجز العبارات." 

  

AvjvDÏxb eyLvix697 in. e‡jb:698 

                                                 
693

 . Dm~‡j evh`vex c„. 19-24, 135-140- 248-253| 

694
 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 2/595| 

695
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 124| 

696
 . Kvkdzh hb~b 1/112| 

697
هو عبد العزيز بن أمحد بن حممد، البخاري، عالء الدين، شيخ قوام الدين الكاكي صاحب "جامع األسرار"،   . 

نتخب احلسامي، كشف ه ، وله تصانيف، منها: شرح امل ٠٧٣كان إمامًا، عالمة، حبرًا يف الفقه واألصول، تويف عام 
، ٤/٣٤٥األسرار عن أصول البزدوي، وكتاب على اهلداية )وصل فيه إىل النكاح(. أنظر: الطبقات السنية للتميمي 

.٩٥، ٩٤الفوائد البهية للكنوي ص/  
698

 . Kvkdzj Avmivi 1/3| 
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"امتاز بني الكتب املصنفة يف هذا الفن شرفًا وْسوًا، و حِل حمِله مقام الثراي جمدًا 
لرتكيب، وعلواً.... وهو كتاب عجيب  الصنعة، رائع الرتتيب، صحيح األسلوب، مليح ا

 ليس يف جودة تركيبه وحسن ترتيبه مرية."
Gme Dw³B GB wKZv‡ei gh©v`v I ¸iæ‡Z¡i Rb¨ h‡_ó| 

wKZvewU 1 L‡Ê  ريسپمطبعة جاويد  cvwK Í̄vb †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٤٩٠أصول السرخسي )ت يف حدود 
128| wKZv‡ei bvg : Dm~‡j mvivLmx| 

wjLK : kvgmyj AvB¤§vn mvivLmx in.|  

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` املبسوط للسرخسي

wKZve cwiwPwZ: 

GB wKZve cÖYq‡bi KviY m¤ú‡K© wjLK wb‡RB e‡jb:699 

ْقه اَل يكون إرالَّ ابجتماع َثاَلثَة َأْشَياء اْلعلم ابملشروابت واإلتقان يفر معرَفة " َأن مَتام اْلفر
ْلُوُقوفر على النُُّصوص مبعاني فتمام ، ها َوضبط اأْلُُصول بفروعها ُثَّ اْلَعَمل بذلكَذلرك ابر

ْلعلمر َومن َكاَن َحافرظًا للمشروابت من غري إتقان يفر  اْلَمْقُصود اَل يكون إرالَّ بعد اْلَعَمل ابر
يه من َوجه  َا يعلم فَ ُهَو َفقر اْلمعرَفة فَ ُهَو من مجَلة الرَواة َوبعد اإلتقان إرذا مل يكن َعامال مبر

ي َأرَاَدُه َرُسول هللا صلى هللا دون وَ  يه اْلُمطلق الَّذر َا يعلم فَ ُهَو اْلَفقر جه فََأما إرذا َكاَن َعامال مبر
تَنا أيب  ْيطَان من ألف َعابرد َوُهَو صفة املقدمني من أَئرمَّ َعَلْيهر َوسلم َوقَاَل ُهَو َأشد على الشَّ

ُهم  ي هللا َعن ْ َواهلم حنيَفة َوأيب ُيوُسف َوحُمَِمد َرضر َواَل خيفى َذلرك على من يَتَأمَّل يفر َأق ْ
د بن ، وأحواهلم َعن إنصاف ي َدَعاين إرىَل إمالء شرح يفر اْلكتب الَّيتر صنفها حُمَمَّ َفَذلرك الَّذر

َوملا اْنتهى اْلَمْقُصود من َذلرك رَأَْيت من . احْلسن َرمَحه هللا آبكد إرَشارَة وأسهل عبارَة
َواب َأن أبني َها شرح اْلكتب لَيُكون اْلُوُقوف على  الصَّ للمقتسبني أُصول َما بنيت َعَلي ْ
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ْخاَلل برهر  يَقة يفر اْلُفُروع ومرشدا هَلُم إرىَل َما َوقع اإْلر اأْلُُصول معينا هَلُم على فهم َما ُهَو احْلَقر
اْلَباب َكثرريَة  فاألصول َمْعُدوَدة واحلوادث ممدودة واجملموعات يفر َهَذا، يفر بَ َيان اْلُفُروع

مني واملتأخرين َوإرانَّ فريَما قصدته هبم من املقتدين رََجاء َأن أكون من اأْلَْشَباه َفخري  لْلُمتَ َقدِر
تِرَباع وشرها االبتداع َّللَّ  اأْلُُمور االر  ."َوَما توفيقي إرالَّ ابر

wjLK Zuvi wKZv‡ei AwaKvsk wk‡ivbvg‡K فصل Øviv Kv‡qg K‡i‡Qb, 

Aí K‡qKwU wk‡ivbvg ابب Øviv Kv‡qg K‡i‡Qb| GLv‡b wk‡ivbvg¸‡jv 

Zz‡j aiwQ| 

ي يذكر يفر ُمَقِدَمة َهَذا اْلَفْصل. فصل يفر بَ َيان  فصل يفر بَ َيان ُموجب اأْلَمر الَّذر
فصل  ُمْقَتضى ُمطلق اأْلَمر يفر حكم الِتْكَرار. فصل يفر بَ َيان ُموجب اأْلَمر يفر حكم اْلَوْقت.

أْلَمر.يفر بَ َيان  ب ابر  فصل يفر بَ َيان ُمْقَتضى اأْلَمر يفر صفة احْلسن لْلَمْأُمور برهر. حكم اْلَواجر
أْلَمر. زرم ابر فصل يفر بَ َيان ُموجب اأْلَمر يفر  فصل يفر بَ َيان صفة احْلسن ملا ُهَو َشرط َأَداء الالَّ

ْهي يفر أضدادمها. حق اْلكفَّار. فصل يفر بَ َيان َأسَباب  فصل يفر بَ َيان حكم اأْلَمر َوالن َّ
َرائرع. فصل يفر بَ َيان اْلَعزرْيَة  فصل يفر بَ َيان املشروعات من اْلعرَباَدات وأحكامها. الشَّ

فصل يفر بَ َيان حكم . فصل يفر بَ َيان حكم اْلَعام فصل يفر بَ َيان حكم اخْلَاص. والرخصة.
ْنُه َشْيء يَقة َواْلمَجاز. ُعُمومفصل يفر بَ َيان َأْلَفاظ الْ . اْلَعام إرذا خصص مر . فصل يفر بَ َيان احْلَقر

رريح َواْلكرَنايَة يَقة. فصل يفر بَ َيان الصَّ فصل يفر إابنة . فصل يفر بَ َيان مجَلة َما ترْتك برهر احْلَقر
ُطلق اْلَكاَلم ْقه. َطرريق املَُراد مبر . فصل املمانعة. اَبب بَ َيان َمَعاين احْلُُروف املستعملة يفر اْلفر

ة. ل اْلقلب َواْلَعْكسفص فصل يفر بَ َيان حد اْلُمتَ َواتر . فصل يفر بَ َيان اْلكتاب وََكونه حجَّ
ه اأْلمة ُموجب لْلعلم. من اأْلَْخَبار وموجبها َبب. فصل يفر بَ َيان َأن إرمْجَاع َهذر . فصل السَّ

ْرط. فصل اأْلَْهلريَّة. فصل الرُّْكن َأقَسام َما يكون فصل يفر بَ َيان . فصل احلكم. فصل الشَّ
ة د فريهر حجَّ ة. خرب اْلَواحر فصل يفر بَ َيان . فصل يفر َأقَسام الرَواة الَّذين يكون خربهم حجَّ

ْلَمْعىَن . َشَرائرط الرَّاوري حدا وتفسريا َوحكما ْقل ابر فصل يفر . فصل يفر بَ َيان ضبط اْلَمنْت َوالن َّ
ْلكرَتابَةر واخلط ْبط ابر طَاعفصل يفر ب َ . بَ َيان الضَّ ْنقر  فصل يفر بَ َيان َأقَسام اأْلَْخَبار.. َيان ُوُجوه االر

َهة َغريه. َهة الرَّاوري َأو من جر يب من جر فصل يفر بَ َيان اْلُمَعارَضة  فصل يفر اخْلَرَب يْلحقُه التَّْكذر
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ري اْلُمَعارَضة وركنها َوحكمَها َوَشرطَها. بَ َيان  فصل يفر  اَبب اْلبَ َيان. َبني النُُّصوص َوتَ ْفسر
ْغيرري والتبديل. فصل يفر بَ َيان  فصل يفر بَ َيان حَمل الِنسخ. اَبب الِنسخ َجَوازًا وتفسريا. الت َّ

خ. َشرط الِنسخ. اَبب اْلَكاَلم يفر َأفَعال  فصل يفر بَ َيان ُوُجوه الِنسخ. فصل يفر بَ َيان النَّاسر
اَلم. ل هللا صلى هللا َعَلْيهر َوسلم يفر إرْظَهار َأْحَكام فصل يفر بَ َيان َطريَقة َرُسو  النَّيبر َعَلْيهر السَّ

ْرع. ِ إرذا قَاَل قوال َواَل يعرف َلُه  فصل يفر بَ َيان شرائع من قبلَنا. الشَّ َحايبر فصل يفر تَ ْقلريد الصَّ

َحابَة. خُمَالف. فصل يفر ُحُدوث  فصل يفر خالف التَّابرعرِي َهل يْعتد برهر َمَع إرمْجَاع .الصَّ
ْعترَبار معىن َحادث.اخْلال مْجَاع ابر َياس من َمْعرفَته. ف بعد اإْلر  فصل يفر بَ َيان َما اَل بُد لْلقر

 فصل احلكم. فصل يفر الرُّْكن. فصل يفر ذكر َشرط اْلقَياس. فصل يفر تَ ْعلريل اأْلُُصول.
ْسترْحَسان. ََوا فصل يفر بَ َيان اْلقَياس َواالر يص يفر اْلعرَلل فصل يفر بَ َيان َفَساد الَقْول جبر ز التَّْخصر

يَّة. ْرعر ة ُمطلًقا. الشَّ جَّ َا لَْيَس حبر َاض على اْلعرَلل. اَبب ُوُجوه اإلحتجاج مبر ْعرتر  اَبب ُوُجوه االر
 فصل يفر ُوُجوه دفع املناقضة. فصل يفر اْلُمَعارَضة. فصل اْلقلب َواْلَعْكس. فصل املمانعة.

ْنترَقال. فصل املناقضة. اد اْلَوضع.فصل يفر بَ َيان َفسَ  فصل يفر املمانعة.  فصل يفر بَ َيان االر
طَاع. ْنقر َبب. فصل بَ َيان االر فصل يفر بَ َيان  فصل يفر بَ َيان اْلَكاَلم يفر اْلقسم الثَّاينر َوُهَو السَّ

َبب. يم السَّ يم اْلعلَّة. تَ ْقسر ْرط. فصل يفر تَ ْقسر يم الشَّ فصل يفر بَ َيان  فصل يفر بَ َيان تَ ْقسر
يم اْلَعالَمة.ت َ   فصل يفر بَ َيان َأْهلريَّة اأْلََداء. ْقسر

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK mvivLmx in. GB wKZv‡e dzKvnv‡`i BLwZjvd I `jxj eY©bvi 

cÖwZ LyeB ¸iæZ¡ w`‡q‡Qb| wZwb cÖ_‡g gvmAvjv eY©bv K‡i‡Qb, Gici 

BLwZjvd _vK‡j dzKvnv‡`i BLwZjvd eY©bv K‡i‡Qb, AZci cÖ‡Z¨‡Ki 

`jxj eY©bv K‡i‡Qb Ges راجح Dw³‡K ترجيح w`‡q‡Qb| A‡bK mgq AvcwË 

D‡jøL K‡i Gi RIqve w`‡q‡Qb| cÖ‡qvR‡bi †ÿ‡Î wdKnx فروع eY©bv 

K‡i‡Qb700| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

                                                 
700
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cvVK Ges ابحث wKZvewU Aa¨qb Ki‡j eyS‡Z cvi‡e †h, GB 

wKZvewU Dm~‡j wdK‡ni LyeB ¸iæZ¡c~Y© I †kÖô GKwU wKZve| GQvov wjLK 

mvivLmx in. nvbvdx gvhnv‡ei GKRb weÁ dKxn I Dm~jwe`| A‡b‡KB 

Zuvi cÖksmv K‡i‡Qb| Zb¥‡a¨ Avjøvgv Kvikx in. e‡jb:701 

"اإلمام الكبري، مشس األئمة، صاحب املبسوط وغريه، أحد الفحول األئمة الكبار، 
تكلماً، فقيهًا، اصوليًا، مناظراً، لزم اإلمام أصحاب الفنون، كان إماماً، عالمة، حجة، م

 مشس األئمة أاب حممد عبد العزيز احللواين، حىت َترج به، وصار أنظر أهل زمانه."
wKZvewU 2 L‡Ê دار املعرفة ˆeiƒZ †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٣٤٤أصول الشاشي )ت 
129| wKZv‡ei bvg : Dm~jyk& kvkx| 

wjLK: kvkx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: GB wKZv‡ei wjL‡Ki Rxebx mywbwðZfv‡e 

†Kv_vI cvIqv hvqbv| Z‡e KviI g‡Z GB wKZv‡ei wjLK Avey BqvKze, 

BmnvK Be‡b Be&ivnxg †Lvivmvbx kvkx| g„Zz¨: 325 wnRix gyZvweK 937 

L„óv‡ã702| Avevi KviI g‡Z GB wKZv‡ei wjLK n‡jb Avey Avjx Avk 

kvkx| g„Zz¨: 344 wnRix| Zuvi m¤ú‡K© Aveyj nvmvb KviLx in. e‡j‡Qb:  َما
 ÒAvey Avjxi †P‡q †kÖô nv‡dh Avi †KD wQ‡jb َجاَءاَن احفظ من أيب َعليِ 

bv703|Ó Avãyj nvB jvL‡bŠex in. e‡jb, GB wKZv‡ei wjLK wbhvgy&Ïxb 

kvkx in.| وهللا أعلم 
wKZve cwiwPwZ: 

                                                 
701

 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 3/78, Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 158-159| 

702
 . Avj AvÔjvg 1/293| 

703
 أخبار أيب حنيفة واصحابه للصيمري ص/١٦٩ . 
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GwU Dmy‡j wdKn wel‡q nvbvdx gvhnv‡ei QvÎ‡`i G‡Kev‡i cÖ_g 

w`‡Ki GKwU wKZve| wjLK kvkx in. GB wKZv‡e Dmy‡j wdK‡ni 

welq¸‡jv mswÿßvKv‡i eY©bv K‡i‡Qb Ges wb‡¤œv³ welq¸‡jv G‡b‡Qb| 

اخلاص والعام، واملطلق واملقيد، واملشرتك واملؤول، واحلقيقة واجملاز، والصريح 
واألمر والنهي، وحروف  705ومتعلقات النصوص، 704والكناية، واملتقابالت الثمانية،

ان، مثنيا مبباحث السنة، واإلمجاع، القياس، وأخريًا عن السبب، املعاين، و وجوه البي
 والعلة، والشرط، والفرض، والعزْية والرخصة، واالحتجاج مباليس بدليل.

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK kvkx in. G‡Z Dmyjwe`‡`i BLwZjvd I `jxj eY©bvi cÖwZ 

†Zgb ¸iæZ¡ cÖ`vb K‡ibwb| Z‡e mybœvn Ges wKqvm Aa¨v‡q Zzjbvg~jK 

GKUz †ewk `jxj G‡b‡Qb| wZwb Dmyj eY©bv K‡i A‡bK wdKnx فروع eY©bv 

K‡i‡Qb| wdKnx فروع Gi g‡a¨ dzKvnv‡`i BLwZjvd I `jxj †ck 

K‡i‡Qb706| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei ¸iæZ¡ Gi g‡a¨ wbwnZ †h, GwU Dmy‡j wdK‡ni G‡Kev‡i 

cÖ_g w`‡Ki wKZve| GB wKZvewUi GZB ¸iæZ¡ †h, GwU evsjv‡`k, fviZ, 

cvwK Í̄vb, AvdMvwb Í̄vb I gvIqvivDb bvn‡ii cÖvq mKj cÖwZôv‡b wkÿv 

wm‡jev‡mi AšÍf©y³| wdK‡ni g‡a¨ ÔgyLZvmviæj Kz`~ixÕ Ges Dmy‡ji g‡a¨ 

ÔDmyjyk kvkxÕ wKZveØq cÖvq mgch©v‡qi ¸iæZ¡c~Y© wKZve| 

wKZvewU 1 L‡Ê  يبدار الكتاب العر  ˆeiƒZ †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٤٣٠أتسيس النظر للدبوسي )ت 
130| wKZv‡ei bvg : ZvÔmxmyb bhi| 

wjLK: Avey hvq` Av`& `ve~mx in.| 

                                                 
704

 وهي: الظاهر، والنص، واملفسر، و احملكم، وما يقابلها من اخلفي، واملشكل، واجململ، واملتشابه . 
705

 وهي: عبارة النص، وإشارته، ودالته، واقتضائه . 
706
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wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` األسرار للدبوسي

wKZve cwiwPwZ: 

wjLK Avey hvq` `ve~mx in. GB wKZv‡e nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i 

ci¯ú‡i Ges Zuv‡`i I Ab¨vb¨ Bgvg‡`i gv‡S gZwe‡ivac~Y© wQqvwkwU 

 wjwce× K‡i‡Qb| Avi †m¸‡jv‡K wb‡¤œv³ bq cÖKv‡i ضابطة Ges قاعدة

web¨ Í̄ K‡i‡Qb707| 

 قسم فيه خالف بني اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه: أيب يوسف وحممد رح. -١
 وبني حممد رح.قسم فيه خالف بني الشيخني: أيب حنيفة و أيب يوسف  -٢
 قسم فيه خالف بني الطرفني: أيب حنيفة وحممد وبني أيب يوسف رح. -٣
 قسم فيه خالف بني اإلمامني: أيب يوسف و حممد رمحهما هللا. -٤
 قسم فيه خالف بني األئمة الثالثة، وبني اإلمام زفر رمحهم هللا. -٥
 هللا. قسم فيه خالف بني أئمة احلنفية، وبني اإلمام مالك رمحهم -٦
 قسم فيه خالف بني أئمة احلنفية، وبني اإلمام ابن أيب ليلى رمحهم هللا. -٧
 قسم فيه خالف بني أئمة احلنفية، وبني اإلمام الشافعي رمحهم هللا. -٨
 قسم متمم لألقسام السابقة، تناول فيه قواعد متفرقة. -٩

cÖwZwU قاعدة ïiæ K‡i‡Qb األصل Øviv Ges cÖ‡Z¨KwUi Aax‡b eû d ziƒC 

gvmAvjv D`vniY wn‡m‡e wb‡q G‡m‡Qb708| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z dzKvnv‡`i BLwZjvd eY©bvi cÖwZ LyeB ¸iæZ¡ cÖ`vb 

K‡i‡Qb; eis dzKvnv‡`i BLwZjvd eY©bv Kivi D‡Ï‡k¨B wZwb GB wKZve 

msKjb K‡ib| †hgb wZwb wKZv‡ei gyKvÏvgvq e‡jb:709 

                                                 
707

 أتسيس النظر ص/٩-١١ . 
708

 أتسيس النظر ص/١٠-٢٩، ٩٩-١١٢ . 

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#281 

األمر يف حتفظ مسائل اخلالف على املتفقهة، وتعسر طرق "إين ملا رأيت تصعب 
استنباطها عليه، وقصور معرفتهم عن االطالع على حقيقة مأخذها، واشتباه مواضع 
الكالم عند التناظر فيها، مجعت يف كتايب هذا أحرفاً، إذا تدبِر الناظر فيها وأتِملها عرف 

عنايته إىل ترتيب الكالم، وتقوية جمال التنازع ومدار التناطح عند التخاصم، فيصرف 
احلجج يف املواضع اليت عرف أهنا مدار القول، وجمال التنازع يف موضع النزاع، فيسهل 
عليهم حتفظها، ويتيسر هلم سبيل الوصول إىل عرفان مآخذها، فأمكنهم قياس غريها 

 عليها."
wjLK G‡Z bKjx `jxj LyeB Kg G‡b‡Qb| Z‡e eû BjøvZ eY©bv 

K‡i‡Qb710| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

wdK‡ni diƒC gvmvB‡ji أصول Ges ضوابط I قواعد m¤ú‡K© GwU GKwU 

†kÖô MÖš’| †hgb GB wKZve m¤ú‡K© ejv n‡q‡Q:711 

"يعِد هذا الكتاب من أفضل و أنفس ما كتبه الفقهاء يف بداية القرن اخلامس 
 هية املبنية على القواعد."اهلجري، و تربز أمهيته يف جانب التطبيقي، وذكره الفروع الفق

wKZvewU 1 L‡Ê مصطفى حممد القباين الدمشقي Gi ZvnKxKmn  دار ابن
 |eiƒZ †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Qˆ زيدون

 

 ه ( رمحه هللا ٤٣٠تقدمي األدلة يف أصول الفقه أليب زيد الدبوسي )ت 
131| wKZv‡ei bvg : ZvK`xgyj Avw`jøvn dx Dm~wjj wdKn| 

wjLK: Avey hvq` Av &̀ `ve~mx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` األسرار للدبوسي

                                                                                                       
709

 أتسيس النظر ص/ ٩ . 
710

 أتسيس النظر ص/١١-٢٩، ٩٩-١١٢ . 
711

 التخريج عند الفقهاء واألصوليني للباحسني ص/١٢ . 
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wKZve cwiwPwZ: 

GwUI nvbvdx gvhnv‡ei cÖ_g w`‡Ki Dm~‡j wdK‡ni GKwU wKZve| 

Avjøvgv Be‡b Lvj`~b GB wKZve cÖm‡½ e‡jb:712 

 "كملت صناعة أصول الفقه بكماله، وهتِذبت مسائله، ومتهدت قواعده."
wjLK GB wKZv‡e Dm~‡j wdK‡ni cÖvq me welq Rgv K‡i‡Qb Ges 

wKZve‡K Bgvg Avey eKi Rvm&mvm in. iwPZالفصول يف األصول Gi b¨vq 

†mªd eve Ges dQj Øviv web¨ Í̄ K‡i‡Qb| gyZvAvLwLixb‡`i wKZv‡ei b¨vq 

Ab¨ †Kv‡bv wk‡ivbvg Kv‡qg K‡ibwb| 

wKZv‡ei f~wgKvi ci AvU ev‡ei g‡a¨ حجج شرعية cÖm‡½ Av‡jvPbv 

K‡i‡Qb| †mB AvU eve n‡”Q: 

أْساء أنواع احلجج، وأنواع احلجج يف أنفسها، وأنواع احلجج الشرعية، وحد الكتاب 
وكونه حجة، وحتديد املتواتر و كونه حجة موجبة، وبيان ان اإلمجاع من هذه األمة حجة، 

 وحتديد اإلمجاع، وأقسام اإلمجاع.
Gici حجج شرعية Gi mv‡_ m¤ú „³ Dm~jx welq m¤ú‡K© Av‡jvPbv 

K‡i‡Qb| G cÖm‡½ A‡bK¸‡jv eve Ges dQj Kv‡qg K‡i‡Qb| GLv‡b 

eve¸‡jv Zz‡j aiv n‡”Q| 

ابب أنواع التكلم وضعًا وتفسريها حقاً، ابب األوامر املطلقة يف حق املأمورين شرعًا، 
 ابب األمر ابلفعل ما ذا حكمه يف التكرار؟ ابب صفة حسن املأمور به، ابب مطلق األمر

ماذا موجبه يف حسن املأمور به؟ ابب األمر بفعل واجب ما ذا حكمه يف ضده؟ ابب 
النهي ماذا حكمه؟ ابب بيان علة وجوب االنتهاء، ابب صفة قبح املنهي عنه وحكمه، 
ابب النهي املطلق ماذا حكمه وإىل أِي قسم ينصرف؟ ابب بيان أسباب الشرائع، ابب 

هلل  تعاىل وبيان أحكامها،ابب العزْية والرخصة، ابب  العبادات، ابب منازل املشروع حقاً 
القضاء واألداء، ابب أْساء األلفاظ يف قدر تناوهلا املسميات و حكمها فيما تتناول )من 
اخلاص والعام واملؤؤل واملشرتك(، ابب العام إذا خص منه شئ، ابب بيان أنواع ألفاظ 

                                                 
712

 . gyKvÏvgv Be‡b Lvj`~b c„. 455| 
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ها ظهورًا )من الظاهر والنص واملفسر العموم، ابب األْساء الظاهرة اليت تتفاوت معاني
واحملكم و مايقابلها(، ابب أقسام استعمال الكالم )هكذا(، ابب أقسام مايرتك به حقيقة 
اللفظ بال معارضة، ابب أقسام األحكام الثابتة ابلظاهر )من النص وإشارته وداللته 

مبطلق الكالم، ابب  مقتضاه(، ابب الكالم املقرون به االستثناء، ابب إابنة طريق املراد
احلجج اجملوزة من الشرعيات، ابب اآلية املؤؤلة، ابب خرب الواحد، ابب أقسام املخربين، 
ابب أقسام ما كان خرب الواحد فيه حجة، ابب أقسام الرواة الذين تقبل روايتهم، ابب 
شرط الراوي، ابب حدود هذا الشرط، ابب الرواية عن اخلط وما فيه من بيان الضبط، 

ب ضبط املنت ونقل اخلرب ابملعىن، ابب انتقاء خري الواحد بعد ثبوته عن الرسول صلى اب
هللا عليه وسلم مسندًا أو مرساًل، ابب مايلحق اخلرب بتكذيب من جهة الراوي نفسه، ابب 
أقسام مجلة األخبار يف حق العمل هبا، ابب أقسام الصحيح من األخبار، ابب بيان 

خص من املعارضات بني النصوص املتعارضة، ابب البيان، ابب املعارضة، ابب بيان املل
النسخ تفسريًا وجوازاً، ابب أقسام النسخ، ابب ما حيتمل من األحكام وما الحيتمل، ابب 
ما جيوز النسخ به، ابب أفعال الرسول صلى هللا عليه وسلم، ابب شرع الرسول صلى هللا 

ريعة من قبلنا، ابب تقليد الصحايب عليه وسلم من تلقائه ابلرأي، ابب القول يف ش
والتابعي، ابب ركن العلة، ابب حكم العلة، ابب أْساء البد للقائس منها، ابب هل 
األصول معلولة أو غري معلولة؟ ابب الوصف وثبوته علة، ابب االحتجاج بال دليل، ابب 

مانعة من مجلة القائلني بال دليل، ابب بيان االعرتاضات الصحيحة، ابب بيان صحيح امل
فاسدها، ابب القلب والعكس، ابب املوانع، ابب أقسام املعارضات، ابب الرتجيح، ابب 
املناقضة، ابب صحيح االعرتاضات على العلل الطردية، ابب موجب العلة، ابب املمانعة، 
ابب فساد الوضع، ابب املناقضة، ابب طرد الفاسد، ابب وجوه االنتقال، ابب الفرق بني 

والشرط والعالمة، ابب أنواع السبب، ابب أنواع العلل املعتربة شرعًا، ابب  العلة والسبب
أنواع الشروط، ابب أنواع العالمة، ابب أْساء احلجج اليت هي مضلة، ابب أقسام التقليد 
وما فيه من احلجة على صحته وفساده، ابب اإلهلام، ابب استصحاب احلال، ابب أقسام 

ة اجملتهد يف األحكام اليت جيوز الفتوى هبا بغالب الظن، الطرد، ابب االستحسان، ابب صف
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ابب املخطئ من مجلة اجملتهدين فيما ال نص فيه، ابب أهلية اآلدمي، ابب حني اخلطاب 
شرعًا، ابب ما أسقط من احلقوق بعذر الصبا، ابب حني صحة عبارات الصيب شرعًا، ابب 

ر املسقطة للوجوب بعد البلوع، حني لزوم ما يتجدد ابلشرع من األحكام، ابب األعذا
ابب احلجج العقلية، ابب أقسام دالئل العقل املوجبة، ابب مباحات العقول للحياة 
الدنيا، ابب موجبات العقول، ابب حمرمات العقل قطعًا للدنيا، ابب حمرمات العقل قطعًا 

لعقول ثبوهتا للدين، ابب مباحات العقول اجلائزة للدنيا، ابب املشروعا الدينية اجلائزة اب
 وسقوطها، ابب أحوال قلب اآلدمي قبل العلم وأحواله بعد العلم.

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK Avey hvq` `ve~mx in. GB wKZv‡e dzKvnv‡`i BLwZjvd eY©bv 

K‡i‡Qb, Z‡e nvbvdx gvhnv‡ei Bgvgv‡`i ivq eY©bvi cÖwZ AwaK 

¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qb| BLwZjv‡di c‡i رة اختالفمث  eY©bv K‡i‡Qb| cÖ‡Z¨K 

Dw³i mv‡_ h_vmva¨ KziAvb, mybœvn, BRgv I wKqvm Øviv `jxj †ck 

K‡i‡Qb| `xN©vwqZ n‡q hvIqvi Avk¼vq wKQzUv ms‡ÿc K‡i‡Qb| `jxj 

cÖgv‡Yi Av‡jv‡K †h Dw³ راجح Zv‡K ترجيح w`‡q‡Qb713| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU Dm~‡j wdK‡n nvbvdx gvhnv‡ei cÖ_g w`‡Ki wKZve wn‡m‡e MY¨ 

Kiv nq| hv ˆkjx I c×wZi w`K †_‡K ¯̂Zš¿ ˆewk‡ó¨i AwaKvix| wjLK 

Gme Dm~j‡K nvbvdx gvhnv‡ei wKZve †_‡K AvniY Kivi e¨vcv‡i 

cÖvYvšÍKi Kó mva¨ K‡i‡Qb| hLb nvbvdx gvhnv‡ei Dm~j msµvšÍ 

wKZv‡ei Av‡jvPbv Kiv nq, ZLb GB wKZv‡ei bvgI Djvgv‡`i mvg‡b 

G‡m hvq| mvwe©Kfv‡e AZ¨šÍ DcKvix I cÖ‡qvRbxq GKwU wKZve714| 

 

 ه ( رح ١٣٠٥الفرائد البهِية يف القواعد و الفوائد الفقهية البن محزة )ت 

                                                 
713

 الفكر األصويل أليب سليمان ص/٣٩٤، ٣٩٦، مقدمة حتقيق تقدمي األدلة لألفغاين ص/١٤٥ . 
714

 الفكر األصويل أليب سليمان ص/٣٧٣، ٣٩١ . 
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132| wKZv‡ei bvg : Avj dvivB`yj evwnq¨vn wdj KvIqvB` 

Iqvj dvIqvB ỳj wdKwnq¨vn| 

wjLK: gvng~` nvghvn in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gvng~`, wcZvi bvg gynv¤§v` bymvBe, `v`vi 

bvg †nvmvBb, ci `v`vi bvg Bqvnqv nvghvn †nvmvBbx| wZwb kv‡gi gydZx, 

eû MÖš’ cÖ‡YZv, Av`xe I Kwe wQ‡jb| Zuvi cwievi cwiRb ebx nvghvn 

wn‡m‡e cÖwm×| Zuvi Rb¥ I g„Zz¨ `vwgk‡K n‡q‡Q| Rb¥: wZwb 1236 wnRix 

gyZvweK 1821 L„„óv‡ã Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 1305 wnRix gyZvweK 

1887 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib715| 

wKZve cwiwPwZ: 

wjLK G‡Z eû ضوابط، قواعد، مسائل، فوائد mwbœe× K‡i‡Qb, hv wZwb 

wdK‡n nvbvdxi wbf©i‡hvM¨ wewfbœ wKZve †_‡K AvniY K‡i‡Qb| cÖ‡Z¨KwU 

gvmAvjvi mv‡_ Z_¨m~Î Ges †idv‡iÝ wKZv‡ei bvg D‡jøL K‡i‡Qb| 

AwaKvsk †ÿ‡Î Aa¨v‡qi w`‡KI Bw½Z K‡i‡Qb, †hb cÖ‡qvR‡bi mgq AwZ 

mn‡R `ªæZ iæRy Kiv hvq716| 

wjLK Zuvi GB wKZve‡K wdK‡ni wKZv‡ei Avw½‡K ZviZxe w`‡q‡Qb| 

Z‡e G‡Z wdK‡ni AwaKvsk Aa¨vq G‡m‡Q, mKj Aa¨vq Av‡mwb| wb‡¤œv³ 

Aa¨vq¸‡jv Gfv‡e ZviZx‡e w`‡q‡Qb| 

مسائل الطهارة، مسائل احلج، مسائل النكاح، فاليمني، فالطالق، فالبيع، فاإلجارة، 
الشهادات، فالوكالة، فالكفالة، فالصلح مع العمال، فاحليطان، فالقضاء، فالدعوى، ف

فاإلقرار، فالقسمة، فاملضاربة، فاملزارعة، فاملعاملة، فالشرب، فإحياء املوات، فاألشربة، 
فالغصب، فاهلبة، فالوقف، فاألضحية، فالصيد، فالوديعة، فالعارية، فاللقطة، فاللقيط، 

امة، فجناية البهائم، فاحلائط املائل، فاحلدود، فاحلظر واإلابحة، فاجلناايت، فالقس
فالقذف، فالتعزير، فاإلكراه، فالتلجئة، فالوصااي، فالشفعة، فالسري، فالرهن، فالشركة، 

 فاملأذون، فاحلجر، و أخرياً مسائل الفرائض.
                                                 
715

 . Avj AvÔjvg 7/185, nvw`qvZzj Av‡idxb 2/420| 

716
 . Avj dvivB`yj evwnq¨vn c„. 11| 

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#286 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK gv‡S g‡a¨ nvbvdx gvhnv‡ei BgvgMY Z_v Bgvg Avey nvbxdv, 

Bgvg Avey BDmyd, Bgvg gynv¤§v` (`yj©efv‡e Bgvg hydvi) in. Gi 

BLwZjvd my¯úófv‡e eY©bv K‡i‡Qb| KLbI KLbI `jxj †ck K‡i‡Qb| 

AwaKvsk †ÿ‡Î BjøvZ eY©bv K‡i‡Qb| AvQi Øviv `jxj Lye KgB 

G‡b‡Qb717| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU nvbvdx gvhnv‡ei قواعد الفقه m¤úwK©Z GKwU bxwZMf© I wek` 

msKjb| hv AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© I DcKvix GKwU Dmy‡ji wKZve718| 

GQvov wjLK m¤ú‡K© ewY©Z Av‡Q †h:719 

أنه كان "من العلماء املتفننني والفقهاء احملققني، فقد غاص حبر املذهب النعماين، 
دمشق، اليت  فاستخرج منه اللؤلؤ واملرجان، وطِبق األحكام على الواقعات مدة تقِلده فتيا

 بلغت عشرين سنة."
ويقال إنه رمحه هللا بعد توليه الفتوى ابلشام كان يسهر الليل كله عاكفًا على مطالعة  

كتب املذهب احلنفي مع البحث والتأليف، فكان يستظهر أغلب مسائل املذهب 
 720احلنفي.

 

 ه ( رمحه هللا ٣٧٠الفصول يف األصول أليب بكر اجلصاص )ت 
133| wKZv‡ei bvg : Avj dzQ~j wdj Dm~j| 

wjLK : Avey eKi Avj Rvm&mvm in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

                                                 
717

 . cÖv¸³ c„. 13-39, 118-135, 230-243| 

718
 الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد للزرقا ٩٤٢/٢، القواعد الفقهية للندوي ص/١٥٤ . 

719
 أعيان دمشق يف القرن الثالث عشر للشطي ص/٣٢٣ . 

720
أنظر: ترمجة املؤلف حملمد مطيع احلافظ. ومن هنا جند الشيخ عبد الرزاق البيطار )ت١٣٣٥ ه ( رمحه هللا يثين  . 

١٤٦٨، ١٤٦٧ريخ القرن الثالث عشر" ص/ عليه ثناًء عجيباً يف كتابه "حلية البشر يف ات  
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 |¨ªóe` شرح خمتصر الطحاوي للجصاص

wKZve cwiwPwZ: 

GwUI nvbvdx gvhnv‡ei cÖ_g w`‡Ki Dm~‡j wdK‡ni GKwU wKZve| 

Avey eKi Rvm&mvm in. ¯̂xq Zvdmxi MÖš’ ÔAvnKvgyj KzivAv‡bÕi ïiæ‡Z 

ÔgyKvÏvgvqÕ Dm~j msµvšÍ `xN© Av‡jvPbv K‡i‡Qb| †hgb wZwb e‡jb:721 

ْن " َّا اَل َيَسُع َجْهُلُه مر ُل َعَلى ذرْكرر مُجٍَل ممر َمًة َتْشَتمر ْمَنا يفر َصْدرر َهَذا اْلكرَتابر ُمَقدِر َقْد َقدَّ
ْن َمْعررَفةر طُُرقر  َئًة لرَما حُيَْتاُج إلَْيهر مر يدر َوتَ ْوطر ْوحر َباطر َمَعاينر اْلُقْرآنر َواْسترْخَراجر ُأُصولر الت َّ اْسترن ْ

هر َوَما تَ َتَصرَُّف َعَلْيهر َأَْنَاُء َكاَلمر اْلَعَربر َواأْلَْْسَاُء اللَُّغوريَُّة َوالْ  عرَبارَاُت َداَلئرلرهر َوَأْحَكامر أَْلَفاظر
مير َمْعررَفَة ت َ  ْقدر لت َّ يَُّة إْذ َكاَن َأْوىَل اْلُعُلومر ابر ْرعر ا ََنََلُه الشَّ هر َوَعمَّ ْبهر َخْلقر هر َعْن شر يدر اَّللَّر َوتَ ْنزريهر ْوحر

هر َواآْلَن َحىتَّ انْ تَ َهى برَنا اْلَقْوُل إىَل ذرْكرر َأْحَكامر اْلُقْرآنر َوَداَلئرلرهر  ْن ظُْلمر َعبريدر  ."اْلُمْفرَتُوَن مر

Avi الفصول يف األصول wKZvewU AvnKvgyj KziAv‡bi ïiæ‡Z gyKvÏvgvq 

wjwLZ Dm~‡ji Avw½‡K msKjb K‡i‡Qb| †hgb wZwb e‡jb:722 

َباطر َمَعاينر  ْقهر ". َتْشَمُل َعَلى َمْعررَفةر طُُرقر اْسترن ْ هر "ُفُصوٌل َوأَبْ َواٌب يفر ُأُصولر اْلفر فَ َهذر
هر، َوَما تَ َتَصرَُّف َعَلْيهر  ، َواْسترْخَراجر َداَلئرلرهر، َوَأْحَكامر أَْلَفاظر ، َواأْلَْْسَاُء  اْلُقْرآنر َأَْنَاُء َكاَلمر اْلَعَربر

يَّةُ  ْرعر  ."اللَُّغوريَُّة، َواْلعرَبارَاُت الشَّ
wKZv‡ei wjLb c×wZ m¤ú‡K© Avey myjvBgvb e‡jb:723 

"بسالمة الرتكيب، وسهولة التعبري، حيث الجيد القارئ أِي معاانة يف فهمه واستيعاب 
علمي املنِظم يف كافة مباحث الكتاب، بطريقة أفكاره، ساعد هذا وزاده وضوحًا عرُضه ال

 دائمة و متستمرة."
GB wKZvewU cÖ_g w`‡Ki wKZve nIqvi Kvi‡Y  تبويب، ترتيب، تقسيم

 cÖf…wZ‡Z nvbvdx gvhnv‡ei Dm~j msµvšÍ cieZx© wKZv‡ei Zzjbvq مباحث

                                                 
721

 . AvnKvgyj KziAvb 1/5| 

722
 . Avj dzQ~j wdj Dm~j 1/40| 

723
 الفكر األصويل أليب سليمان ص/١٣٤ . 
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wKQzUv e¨wZµg i‡q‡Q| GB wKZv‡e †mªd ابب Ges فصل Øviv wk‡ivbvg 

Kv‡qg Kiv n‡q‡Q| Ab¨ †Kv‡bv wk‡ivbvg Kv‡qg Kiv nqwb| 

GLv‡b wKZv‡ei ابب ¸‡jv Zz‡j aiwQ, hv‡Z wKZve m¤ú‡K© my¯úó 

aviYv m„wó nq| 

املباحث اللغوية ومدلوالت األلفاظ، واملوضوعات املشرتكة بني الكتاب  -أوال
 والسنة، وهي:

َفةر النَّصِ ، اَبُب اْلَعامِر  اَبٌب َمَعاينر ُحُروفر اْلَعْطفر ، ْعىَن اْلُمْجَملر اَبٌب يفر مَ ، اَبٌب يفر صر
ْختراَلفر فريهر ، َوَغرْيرَها ْلُعُمومر َوذرْكرر االر اَبٌب اْلَقْوُل يفر اللَّْفظر اْلَعامِر ، اَبٌب يفر إثْ َباتر اْلَقْولر ابر

يصُ يفر اْلُوُجوهر الَّيتر يَ َقُع هبرَ  اَببٌ ، اْلُمْخَرجر إَذا ُأرريَد برهر اخْلُُصوصُ  يصر ، ا التَّْخصر اَبب ََتْصر
در  َرَبر اْلَواحر َياسر ، اْلُعُمومر ِبر ْلقر يصر اْلُعُمومر ابر اَبب اْلَقْوُل يفر اللَّْفظر اْلَعامِر ، اَبب اْلَقْوُل يفر ََتْصر

ْنُه َشْيءٌ  ا اَل َيْصُلُح َأْن اَبب اْلَقْوُل يفر ُحْكمر التَّْحلريلر َوالتَّْحررمير إَذا ُعلِرَقا مبرَ ، إَذا ُخصَّ مر
يَقةر  خلْرطَابر َما ، يَ تَ َناَواَلُه يفر احْلَقر يصر إَذا اتََّصاَل ابر ْسترثْ َناءر َوَلْفظر التَّْخصر اَبب اْلَقْوُل يفر االر

ُئ ُحْكًما َمْذُكورً ، ُحْكُمُهَما نَّةر إَذا َحَصاَل َعَلى َمْعىًن يُ َواطر مْجَاعر َوالسُّ ا يفر اَبٌب اْلَقْوُل يفر اإْلر
لذِرْكرر ، اْلكرَتابر  اَبٌب اْلَقْوُل يفر ُحْكمر ، اَبٌب اْلَقْوُل يفر َدلريلر اخلْرطَابر َوُحْكمر اْلَمْخُصوصر ابر

ْفير إَذا َدَخَل َعَلى  اَببٌ ، اَبب ُحْكُم اْلَكاَلمر اخْلَاررجر َعْن َسَببٍ ، اْلُمْجَملر  يفر َحْرفر الن َّ
يقَ  اَببٌ ، اْلَكاَلمر  اَبب اْلَقْوُل يفر اْلَعامِر ، اَبٌب اْلَقْوُل يفر اْلُمْحَكمر َواْلُمَتَشابرهر ، ةر َواْلَمَجازر يفر احْلَقر

رر  ْن َوْجٍه ، َواخْلَاصِر َواْلُمْجَملر َواْلُمَفسَّ ا مر ُهَما َعامًّ ن ْ ٍد مر اَبُب اْلَقْولر يفر اخْلَرَبَْينر إَذا َكاَن ُكلُّ َواحر
ْن َوْجٍه آَخرَ  ا مر َفةر اْلبَ َيانر ، َوَخاصًّ اَبٌب فريَما حَيَْتاُج إىَل ، اَبُب اْلَقْولر يفر ُوُجوهر اْلبَ َيانر ، اَبُب صر

رير اْلبَ َيانر ، اَبُب َما يَ َقُع برهر اْلبَ َيانُ ، اْلبَ َيانر َوَما اَل حَيَْتاُج إَلْيهر  اَبُب اْلَقْولر ، اَبُب اْلَقْولر يفر أتَْخر
ْلَقْولر يفر َلْفظر اأْلَْمرر إَذا َصَدَر لرَمْن حَتَْت طَاَعترهر َعَلى اْلُوُجوبر ُهَو َأْم اَبُب ا، يفر اأْلَْمرر َما ُهوَ 

اَبُب اْلَقْولر يفر اأْلَْمرر إَذا َصَدَر َغرْيَ ُمَؤقٍَّت َهْل ُهَو َعَلى اْلَفْورر َأْو َعَلى ، َعَلى النَّْدبر 
ي التَّْكَرارَ  بٌ ابَ  ،يفر اأْلَْمرر اْلُمَؤقَّتر  اَببٌ ، اْلُمْهَلةر  اَبُب اْلَقْولر يفر ، يفر اأْلَْمرر اْلُمْطَلقر َهْل يَ ْقَتضر

َهةر التَّْخيررير  ُب َفَساَد َما ، اأْلَْمرر إَذا تَ َناَوَل َأَحَد َأْشَياَء َعَلى جر ْهير َهْل ُيوجر اَبُب اْلَقْولر يفر الن َّ
ْن اْلُعُقودر َواْلُقَربر َأْم اَل  خر َواْلَمْنُسوخر ابَ ، تَ َعلََّق برهر مر اَبُب اْلَقْولر فريَما ، ُب اْلَكاَلمر يفر النَّاسر
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اَلَلةر َعَلى َجَوازر النَّْسخر ، جَيُوُز َنْسُخُه َوَما اَل جَيُوزُ  َا ُهَو أَثْ َقُل ، اَبٌب يفر الدَّ اَبُب َنْسخر احْلُْكمر مبر
ْنهُ  ، اَبٌب يفر َنْسخر التِراَلَوةر َمَع بَ َقاءر احْلُْكمر ، َوْقترهر  اَبُب اْلَقْولر يفر َنْسخر احْلُْكمر قَ ْبَل جمَريءر ، مر

َا النَّْسخُ  اَبُب اْلَقْولر فريَما يُ ْنَسُخ بَ ْعُضُه بربَ ْعٍض َوَما اَل ، اَبُب اْلَقْولر يفر اْلُوُجوهر الَّيتر يُ ْعَلُم هبر
نَّةر ، يُ ْنَسخُ  لسُّ ْن اأْلَْحَكامر ، اَبُب يفر اْلَقْولر يفر َنْسخر اْلُقْرآنر ابر خر مر اَبٌب ، اَبٌب ذرْكُر َنْسخر النَّاسر

ْن اأْلَْنبرَياءر ، آَخُر يفر النَّْسخر   .اَبٌب اْلَقْوُل يفر ُلُزومر َشَرائرعر َمْن َكاَن قَ ْبَل نَبريِرَنا مر
 اثنيًا: املباحث اليت تستقل هبا السنة عن الكتاب، وهي:

اَبٌب ذرْكُر ُوُجوهر اأْلَْخَبارر ، تراَلفر النَّاسر يفر ُأُصولر اأْلَْخَبارر اَبُب اْلَكاَلمر يفر اأْلَْخَبارر َواخْ 
َها بر َأْخَبارر اآْلَحادر َوَما يفر َمْعَناهُ ، َوَمَراتربرَها َوَأْحَكامر اَبٌب اْلَكاَلُم ، اَبب اْلَقْوُل يفر بَ َيانر ُموجر

اَيانَ  اَبٌب ، اَبٌب اْلَقْوُل يفر قَ ُبولر َشَرائرطر َأْخَبارر اآْلَحادر ، تيفر قَ ْولر َأْخَبارر اآْلَحادر يفر أُُمورر الدِر
اخْلَرَبَْينر  اَببُ ، اَبٌب اْلَقْوُل يفر اخْلَرَبر اْلُمْرَسلر ، اْلَقْوُل يفر اْعترَبارر َأْحَوالر َأْخَبارر اآْلَحادر 

يثر اَبٌب اْلَقْوُل يفر اْختراَلفر الرِرَوايَةر يفر زر ، اْلُمَتَضادَّْينر  اَبٌب اْلَقْوُل فريَمْن ، اَيَداتر أَْلَفاظر احْلَدر
يٌث َوُهَو يُ ْنكرُرهُ  َحايبرِر ، اَبٌب اْلَقْوُل يفر ررَوايَةر اْلُمَدلِرسر َوَغرْيرهر ، ُرورَي َعْنُه َحدر اَبٌب قَ ْوُل الصَّ

نَُّة َكَذا ْراَن برَكَذا َوهنُريَنا َعْن َكَذا َوالسُّ َل اَبٌب اْلَقْوُل يفر ، أُمر َحايبرِر إَذا َرَوى َخرَبًا ُثَّ َعمر  الصَّ
يَهُ ، ِبرراَلفرهر  ِر ، اَبٌب اْلَقْوُل يفر رَاوري اخْلَرَبر َكْيَف َسبريُلُه َأْن يُ َؤدِر َعالر النَّيبر اَبٌب ، اَبٌب اْلَقْوُل يفر َأف ْ

َعالرهر َعَلْيهر السَّ  ، اَبٌب اْلَقْوُل يفر ُسَننر َرُسولر اَّللَّر ، اَلماْلَقْوُل فريَما ُيْسَتَدلُّ برهر َعَلى َأْحَكامر َأف ْ
ْجترَهادر  ْن َطرريقر االر َّ َهْل َكاَن َيُسنُّ مر اَبٌب اْلَقْوُل يفر َأْحَكامر اأْلَْشَياءر ، اَبٌب اْلَقْوُل يفر َأنَّ النَّيبر

اَبَحةر  ْمعر يفر احْلَْظرر َواإْلر  .قَ ْبَل جمَريءر السَّ
 الثالث )اإلمجاع(، ومن مباحثه: املصدر التشريعي -اثلثاً 

مْجَاعر  اَبٌب اْلَقْوُل فريَما َيُكوُن ، اَبٌب اْلَقْوُل يفر إمْجَاعر َأْهلر اأْلَْعَصارر ، اَبٌب اْلَكاَلُم يفر اإْلر
مْجَاعُ  ٌة َّللرَّر تَ َعاىَل ، َعْنُه اإْلر ي ُهَو ُحجَّ مْجَاعر الَّذر َفةر اإْلر َقْوُل فريَمْن اَبٌب الْ ، اَبٌب اْلَقْوُل يفر صر

مْجَاعُ  ُد هبررْم اإْلر َعقر مْجَاعر ، يَ ن ْ اَلفر اأْلََقلِر َعَلى ، اَبٌب اْلَقْوُل يفر َوْقتر اْنعرَقادر اإْلر اَبٌب اْلَقْوُل يفر خر
يَنةر ، اأْلَْكَثرر  َلفر اَبٌب اْلَقْوُل يفر اخْلُُروجر َعْن اْختراَلفر ال، اَبٌب اْلَقْوُل يفر إمْجَاعر َأْهلر اْلَمدر ، سَّ

َحابَةر  اَلفًا َعَلى الصَّ مْجَاعر بَ ْعَد ، اَبٌب اْلَقْوُل يفر التَّابرعريِر َهْل يُ َعدُّ خر اَبٌب اْلَقْوُل يفر اإْلر
ْختراَلفر  َئنْير يفر احْلُْكمر ، االر تِرَفاقر َعَلى التَّْسوريَةر َبنْيَ َشي ْ اَبٌب اْلَقْوُل يفر اْعترَبارر ، اَبٌب يفر ُوُقوعر االر
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عر اخلْراَلفر ا مْجَاعر يفر َمْوضر اَلفُهُ ، إْلر َحايبرِر إَذا ملَْ يُ ْعَلْم خر اَبٌب اْلَقْوُل ، اَبٌب اْلَقْوُل يفر تَ ْقلريدر الصَّ
ْقلريدر   .اَبٌب اْلَقْوُل يفر النَّايفر َوَهْل َعَلْيهر َدلريلٌ ، يفر ُوُجوبر النََّظرر َوَذمِر الت َّ

 )القياس(، ومن أبوابه: املصدر التشريعي الرابع -رابعاً 
ْجترَهادر  َياسر َواالر َا إىَل ، اَبُب اْلَكاَلمر يفر إثْ َباتر اْلقر اَبُب اْلَقْولر يفر اْلُوُجوهر الَّيتر يُوَصُل هبر

ثر  ثر ، َأْحَكامر احْلََوادر َياسر يفر َأْحَكامر احْلََوادر ْجترَهادر َواْلقر اَلَلةر َعَلى إثْ َباتر االر ، اَبُب ذرْكرر الدَّ
َياسر  َياسُ ، اَبٌب يفر ذرْكرر ُوُجوهر اْلقر اَبُب ذرْكرر اأْلُُصولر الَّيتر يُ َقاُس ، اَبُب ذرْكرر َما َْيَْتنرُع فريهر اْلقر

َها يَّةر وََكْيَف اْسترْخَراُجَها، َعَلي ْ ْرعر اَبٌب يفر ذرْكرر اْلُوُجوهر الَّيتر ُيْسَتَدلُّ برهر ، اَبُب َوْصفر اْلعرَللر الشَّ
َياس َمْعُلواًل عَ  َياس، َلى َكْونر اأْلَْصلر يفر اْلقر ةر اْلعرلَّةر يفر اْلقر حَّ ، اَبٌب فريَما ُيْسَتَدلُّ برهر َعَلى صر

اَبٌب يفر ، اَبُب اْلَقْولر يفر اْختراَلفر اأْلَْحَكامر َمَع اتِرَفاقر اْلَمْعىَن َواتِرَفاقرَها َمَع اْختراَلفر اْلَمَعاينر 
لًَّة لرْلُحْكمر ذرْكرر اأْلَْوصَ  لَّةر اْلَفْرعر لرعرلَّةر اأْلَْصلر ، اَف الَّيتر َتُكوُن عر اَبٌب ، اَبُب اْلَقْولر يفر خُمَاَلَفةر عر

لََّة احْلُْكمر  َما عر هر ْلَزامر ، فريَما ُيَضمُّ إىَل َغرْيرهر فَ ُيْجَعاَلنر مبرَْجُموعر اَبُب اْلَقْولر يفر تَ َعاُرضر اْلعرَللر َواإْلر
يحر َوذر  ْجر ثر ، ْكرر ُوُجوهر الرتَّ أْلُُصولر َعَلى َأْحَكامر احْلََوادر ْسترْداَللر ابر  .اَبُب ذرْكرر ُوُجوهر االر

 مباحث تتعلق ابالستحسان واالجتهاد، وهي: -خامساً 
ْسترْحَسانر  هر ، اَبُب اْلَقْولر يفر االر ْسترْحَسانر َوبَ َيانر ُوُجوهر يَّةر االر اَبُب ، اَبُب اْلَقْولر يفر َماهر

يَّةر  ْرعر يصر َأْحَكامر اْلعرَللر الشَّ ْمَنا ذرْكَرهُ ، اْلَقْولر يفر ََتْصر ْحترَجاجر لرَما َقدَّ اَبُب اْلَقْولر يفر ، اَبُب االر
ْجترَهادر  ْن َأْهلر االر َفةر َمْن َيُكوُن مر در ، صر ْجتر ، اَبُب اْلَقْولر يفر تَ ْقلريدر اْلُمْجَتهر َهادر اَبُب اْلَقْولر يفر االر

ِر  َْضَرةر النَّيبر يَن َواْختراَلفر َأْهلر اْلعرْلمر فريهر ، حبر در اَبُب اْلَقْولر يفر ، اَبُب اْلَقْولر يفر ُحْكمر اْلُمْجَتهر
ْجترَهاد 724إثْ َباتر اأْلَْشَبهر اْلَمْطُلوبر  اَبُب اْلَكاَلمر َعَلى ُعبَ ْيدر اَّللَّر ْبنر احْلََسنر ، يفر االر

 725.اْلَعْنرَبريِر 

                                                 
( الْ ُمْخَتلرفرنَي....  . 724 يعر )َأَقاوريلر يَن، َوإرثْ َباتر احْلَقِر يفر مجَر در َلَف اْلَقائرُلوَن برَتْصوريبر اْلُمْجَتهر قَاَل أَبُو )َبْكٍر( : اْخت َ

َا اأْلَْشَبُه.... َوقَاَل آَخُروَن: اَل  ْنَد اَّللَّر تَ َعاىَل، َوإرمنَّ يَقٌة عر ْن( َأْن َيُكوَن لرأْلَْشَبهر  )فَ َقاَل( قَائرُلوَن: لَْيَس لرأْلَْشَبهر َحقر ُبدَّ )مر
، يَ َتَحرَّا ْن اأْلُُصولر ْنَد اَّللَّر تَ َعاىَل مر يَقٌة َمْعُلوَمٌة عر ُد...". أنظر: الفصول يف األصول: َحقر .٤/٣٦٥َها اْلُمْجَتهر  

يدر َوالتَّْشبريهر،  . 725 ْوحر ، َويفر  الت َّ لَّةر يفر اْلَعْدلر َواخْلَرْبر : َأنَّ اْختراَلَف َأْهلر اْلمر قَاَل أَبُو َبْكٍر: زََعَم ُعبَ ْيُد اَّللَّر اْلَعْنرَبريُّ
، َويفر اأْلَْسَْ  يدر ْرَجاءر َواْلَوعر ، َوَسائررر َما اْختَ َلُفوا فريهر ُكلُُّه َحقٌّ َوَصَواٌب. أنظر: الفصول يف األصول: َواإْلر ، َواأْلَْحَكامر اءر
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BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK Rvm&mvm in. GB wKZv‡e dzKvnv‡`i ivq I `„wófw½‡K `jxjmn 

†ck K‡i‡Qb| Avey myjvBgvb e‡jb:726 

وال يفوته تدوين أراء األحناف ما دام هلم رأي وموقف يف املوضوع.... ُث حيدد موقفه 
تم البحث عنده بذكر أدلة من تلك األقوال تصحيحاً، أو ترجيحاً، واالستدالل لذلك، وي

املخالفني ونقضها بطريقة موضوعية، ويلمس الباحث كثرة استشهاده ابآلايت القرآنية، 
 واألحاديث النبوية، وحتليلها مبا بتالءم ومناسبة النقاش.

gynvw°K mvgxn Avngv` e‡jb:727 

 حيتمل إال أنه رمحه هللا كان "مولعًا إببراز الشبه يف كل مسئلة يذكرها، واليرتك مكاانً 
وساق عليه سياًل من االعرتاضات والرد عليها. وأقام على صحة مذهبه حصنًا منيعًا من 
قوة األدلة وبعد النظر وحسن االستدالل... وكذلك نراه يذكر بعض املذاهب ما هلا و ما 
عليها، ويسريها ينقدها نقد الصرييف احلاذق، مبنتهى احلذر واحليطة، و من ُث يشرع يف 

 ة مذهبه ابحلجج املنقولة املعقولة بذوق ابلغ رفيع."تقوي
nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

Bgvg Rvm&mvm in. m¤ú‡K© Djvgv‡q wKivg e‡jb: 

"لقد حاز...اجلصاص رمحه هللا مكانة علمية سامقة بني علماء األمة عمومًا، وعلماء 
اجملتهد، عامل  ، "العالمة املفيت729فهو "اإلمام كبري الشأن." 728احلنفية خصوصًا."

                                                                                                       
. والعنربي: هو عبيد هللا بن احلسن بن حصني، العنربي، من سادات أهل البصرة فقهًا وعلمًا، ُنسب إليه ٤/٣٧٥

ه . أنظر: طبقات ابن سعد  ١٦٨اء البصرة، وتويف سنة القول ِبن كل جمتهد مصيب، وقيل: إنه رجع عنه، وىل قض
.٤/٨، هتذيب التهذيب البن حجر ٧/٢٨٥  

726
    الفكر األصويل أليب سليمان ص/١٣٤ )بتصرف يسري( . 

727
 حتقيق القسم الثاين من الفصول لسميح أمحد ص/ ٢٠٥، ٢٠٦ . 

728
 اإلمام أمحد بن على الرازي اجلصاص للنشمي ص/٥٩، ومقدمة حتقيق اجلزء األول من الفصول له ص/١٥ . 

729
 اجلواهر املضية للقرشي ٣٢٠/١ . 
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، "انتهت إليه رائسة احلنفية يف 731، "الذي ال ُيشق له غبار يف علوم اإلسالم"730العراق"
 .732وقته، ورحل إليه الطلبة من اآلفاق"

Ggb cÖw_Zhkv I wecyj KxwZ©m¤úbœ weØv‡bi cÖYxZ †h †Kv‡bv فن Gi 

wKZve me©gn‡j mgv`„Z nIqvB hyw³hy³| Avi GB wKZve m¤ú‡K© Avjøvgv 

Kvikx in. e‡jb:733 كتاب مفيد يف أصول الفقه ÒDm~‡j wdK‡ni GKwU 

DcKvix wKZve|Ó Avey myjvBgvb e‡jb:734 

"املؤلفات األصولية األوىل اليت أسست هذا العلم، وحددت مفاهيمه وقوانينه، على 
أسس علمية متينة، وقد أعطى ألصول الفقه احلنفي ِباصة، مفهومًا جديدًا )حيث تكامل 

ول الفقه احلنفي علمًا، ومنهجاً، وتبويباً، )بل( إن املعلومات املتوافرة حاليًا بني به( أص
يدي الباحثني الترتك جمااًل للرتدد يف القول ِبنه أول عمل علمي متكامل يف جماله عند 

 األحناف.
ويضاعف من أمهية الكتاب يف هذا احلقل أن مؤلفه رمحه هللا أراد أن جيعل منه مقدمة 

ومدخاًل أصوليًا إىل كتابه أحكام القرآن، ويكون ما حواه من قواعد وقوانني علمية، 
 أصولية تفسرياً الستنباطاته يف هذا الكتاب.

...ومِثت جانب علمي آخر مهم يف هذا الكتاب، ذلك أنه مدونة آلراء األصوليني 
تهاداهتم يف املتقدمني من األحناف الذين مل نعثر على مؤلفاهتم، ومل نقف على آرائهم واج

علم األصول إال من خالل مانقله لنا اإلمام اجلصاص رمحه هللا يف هذا الكتاب، فقد كان 
                                                 
730

 سري أعالم النبالء للذهيب ٣٤٠/١٦ . 
731

هذا الوصف للجصاص رمحه هللا جزء مما سطره اإلتقاين رمحه هللا يف الورقة األخرية من إحدى نسخ شرح  . 
ذه النسخة موجودة يف املكتبة السليمانية خمتصر الطحاوي للجصاص رمحهما هللا عند ما نسخ جزًء منها بيده، وه

، ومقدمة حتقيقه للجزء األول من ٦٠(. أنظر: اإلمام أمحد بن على الرازي اجلصاص للنشمي ص/٧٧برتكيا )برقم 
.١٦/الفصول ص  

732
أخبار أيب حنيفة وأصحابه للصمريي ص/١٦٦، اتريخ بغداد للخطيب ٣١٤/٤، البداية والنهاية البن كثري  . 

.٩٦ج الرتاجم البن قطلوبغا ص/، ات١١/٢٩٧  
733

 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 1/224| 

734
 الفكر األصويل أليب سليمان ص/١٢٥-١٢٧ . 
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حريصًا على أن يبسط آراءهم وأدلتهم كعيسى بن اابن، وأيب احلسن الكرخي وغريهم من 
 ائمة األحناف املتقدمني رمحهم هللا.

اف املؤلف رمحه هللا إىل والكتاب ليس سردًا وعرضًا فقط آلراء املتقدمني، بل أض
 هذا من اجتهاداته و ترجيحاته وتصحيحاته الكثري النفيس."

wKZvewU 4 L‡Ê 1414 wn. 1994 C. وزارة األوقاف Kz‡qZ †_‡K 

cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٩٧٠جنيم )ت  لزين بنالفوائد الزينية يف مذهب احلنفية 
134| wKZv‡ei bvg : Avj dvIqvB ỳh hvBwbq¨vn| 

wjLK: hvBb Be‡b Be&ivnxg in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` البحر الرائق لزين بن جنيم

wKZve cwiwPwZ: 

GB cyw Í̄KvwU wdKnx KwZcq قواعد m¤ŵjZ GKwU MÖš’| wjLK G‡Z 

†Kv‡bv eve wKsev dQj Kv‡qg K‡iwb| cieZx©‡Z GB cyw Í̄Kv‡K  األشباه
 |Gi Ask evwb‡q †d‡j‡Qb والنظائر

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z `yÔPvi RvqMv e¨ZxZ dzKvnv‡`i BLwZjvd eY©bv K‡ibwb 

Ges `jxjI eY©bv K‡ibwb| Z‡e gv‡S g‡a¨ BjøvZ eY©bv K‡i‡Qb735| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

wjLK Be‡b byRvBg in. G‡Z ¸iæZ¡c~Y© KwZcq قواعد Ges ضوابط 

msKjb K‡i‡Qb| hv GKwÎZfv‡e Ab¨ †Kv‡bv wKZv‡e cvIqv hvq bv| 

wdKn Ges BdZvi Zvwjeyj Bjg‡`i Rb¨ Gme قواعد Ges ضوابط Rvbv 

                                                 
735

 . Avj dvIqvB`yh hvBwbq¨vn c„. 37-51, 102-110, 145-147| 

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#294 

AZ¨šÍ Riæix| me©cwi wKZvewU nvbvdx gvhnv‡e AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© GKwU 

wKZve| 

wKZvewU دار ابن اجلوزي †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 736طوطه ( رمحه هللا خم ١٠٨٢قرة عني الطالب للبهائي )ت 
135| wKZv‡ei bvg : KziivZz AvBwbZ Zvwje| 

wjLK: Avãyj jZxd evnvC in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avãyj jZxd, wcZvi bvg evnvDÏxb, `v`vi 

bvg Avãyj evKx evnvC| wZwb wQ‡jb Av`xe, M‡elK Ges nvbvdx gvhnv‡ei 

weÁ dKxn| g„Zz¨: wZwb 1082 wnRix gyZvweK 1671 L„óv‡ã BwšÍKvj 

K‡ib737| 

wKZve cwiwPwZ: 

G‡Z nv‡dhyÏxb bvmvdx in. iwPZ ÔAvj gvbv‡iÕi gZb‡K شعر I 

KweZvq iƒcvšÍwiZ Kiv n‡q‡Q| Gi Øviv wjL‡Ki D‡Ïk¨ n‡jv Zvwj‡e 

Bjgiv hv‡Z Avj gvbv‡i wjwLZ Dm~j‡K mn‡R gyL Í̄ Ki‡Z cv‡i| †hgb 

wZwb wKZv‡e ïiæ‡Z e‡jb:738 

 بعد فاملنار منت فائق + ابحلفظ ما بني املتون الئق"و 
 قد رُْمُت أن أنظمه ليقراب + ويسهل احلفظ على من طلبا."

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb Ges ZviZxe BZ¨vw`i †ÿ‡Î wZwb ÔAvj 

gvbv‡iÕi AbymiY K‡i‡Qb| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

                                                 
736

 خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض: ٢٨ خ، ٢٦ لوحة . 
737

 . Avj AvÔjvg 4/58, LyjvmvZzj AvQvi 3/14, nvw`qvZzj Av‡idxb 1/67| 

738
 قرة عني الطالب )خمطوط( ١/ب . 
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Gi ¸iæZ¡ Gi g‡a¨B wbwnZ †h, GwU nvbvdx gvhnv‡ei Dm~‡j wdK‡ni 

AwZ g~j¨evb GKwU wKZve ÔAvj gvbv‡iÕi gvbh~g| 

 

 ه ( رمحه هللا ٩٧٠جنيم )ت  لزين بنقواعد الفقه 
136| wKZv‡ei bvg : KvIqvB ỳj wdKn| 

wjLK: hvBb Be‡b Be&ivnxg in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` البحر الرائق لزين بن جنيم

wKZve cwiwPwZ: 

wjLK Be‡b byRvBg in. GB wKZv‡ei g‡a¨ 440wU (PvikZ Pwjøk) 

 Gi mv‡_ nvbvdx gvhnv‡ei قاعدة Rgv K‡i‡Qb| cÖ‡Z¨KwU ضابطة Ges قاعدة

wKZve †_‡K Zvi Z_¨m~ÎI eY©bv K‡i‡Qb| Z‡e wZwb G‡Z wbw`©ó †Kv‡bv 

ai‡bi ZviZx‡ei †iqvqvZ K‡ibwb Ges قاعدة I ضابطة Gi gv‡S †Kv‡bv 

ai‡bi متييز K‡ibwb739| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd¸‡jv h_vmva¨ 

my¯úófv‡e eY©bv K‡i‡Qb| gv‡S g‡a¨ `jxj eY©bv K‡i‡Qb| †Kv_vI 

†Kv_vI `jx‡ji Dci BjøvZI eY©bv K‡i‡Qb740| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZvewU قواعد Ges ضوابط msµvšÍ GK weivU msKjb| wjLK 

†h¸‡jv nvbvdx gvhnv‡ei †gŠwjK wewfbœ wKZve †_‡K AvniY K‡i‡Qb, 

mv‡_ mv‡_ Z_¨m~ÎI D‡jøL K‡i‡Qb| gv‡S g‡a¨ تفريع Ges تعليقI D‡jøL 

K‡i‡Qb| wKš‘ G e¨vcv‡i wZwb mswÿßZvi c_ Aej¤b̂ K‡i‡Qb, hvi d‡j 

                                                 
739

 . KvIqvB`yj wdKn c„. 326, مقدمة حتقيق مبارك بن سليمان آل سليمان ص/٧١، ٧٢ 
740

 . KvIqvB`yj wdKn c„. 87-118, 194-214, 301-313| 
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†Kv_vI †Kv_vI `y‡e©va¨Zv m„wó n‡q‡Q741| Z‡e mvwe©Kfv‡e wKZvewU LyeB 

DcKvix I ¸iæZ¡c~Y©| 

 

 ه ( رمحه هللا ١٤٠٢القواعد الفقهية للربكيت )ت 
137| wKZv‡ei bvg : Avj KvIqvB ỳj wdKwnq¨vn| 

wjLK: gynv¤§v` Avgxgyj Bnmvb in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v` Avgxgyj Bnmvb, wcZvi bvg Avãyj 

gvbœvb| wbmewZ bvg gyRvwÏ`x, eiKZx| wZwb evsjv‡`‡ki GKRb weÁ 

Av‡jg wQ‡jb| XvKv Avwjqv gv`ivmvi cÖavb gydZx I gy`viwim wQ‡jb| 

Zuvi iwPZ MÖš’ Av`veyj gydZx, KvIqvB`yj wdKn| g„Zz¨: wZwb 1402 

wnRix‡Z BwšÍKvj K‡ib742| 

wKZve cwiwPwZ: 

GB wKZvewU Avgvi ÿz`ª Áv‡b KvIqvB`yj wdKn msµvšÍ wel‡q 

Djvgv‡q nvbvwdqvi me©‡kl wKZve| wjLK G‡Z 400 (Pvik‡Zi) †ewk  

 K wZwb ZviZxe† ضابطة Ges قاعدة Rgv K‡i‡Qb| Gme ضابطة Gesقاعدة

w`‡q‡Qb حروف معجم Abymv‡i| ïiæ K‡i‡Qb إمنا األعمال ابلنيات Øviv Ges 

†kl K‡i‡Qb  ابالحتياطيؤخذ يف العبادة  Øviv| 

cÖ‡Z¨KwU قاعدة †K nvbvdx gvhnv‡ei g~j wKZve Z_v Z_¨m~‡Îi w`‡K 

LÊ I c„ôv bv¤^vimn Bw½Z K‡i‡Qb, Gme welq wUKvi g‡a¨I eY©bv 

K‡i‡Qb743| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK wUKvi g‡a¨ KLbI KLbI nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd 

†ck K‡i‡Qb| Ggwbfv‡e KLbI KLbI Ab¨vb¨ Bgvg‡`i ivqI †ck 

                                                 
741

 . KvIqvB`yj wdKn c„. 87-118, 194-214, 301-313,  مقدمة حتقيق مبارك بن سليمان آل سليمان
٧٤ص/   

742
 . Av`veyj gydZx wjj eiKZx c„. 2-4| 

743
 . Avj KvIqvB`yj wdKwnq¨vn c„. 50-69, 124-144| 
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K‡i‡Qb| gv‡Sg‡a¨ BjøvZ eY©bv K‡i‡Qb| bKjx `jxj Lye Kg 

G‡b‡Qb744| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei cÖksmvq Aaybv hy‡Mi †kÖô M‡elK I dKxn, gydZx ZvKx 

Dmgvbx `v. ev. e‡jb:745 

وع، يوجد فيها من الفوائد "إن هذه اجملموعة القِيمة من أنفع ما ألف يف هذا املوض
اجملموعة على صعيد واحد ما الحيصل للطالب إال بعد خنل وغربلة و تنقري، وأرى أن هذا 
الكتاب جدير ِبن يوضع يف مقررات الفقه اإلسالمي يف املدارس واجلامعات الدينية، 

 ويقتنيه كل من اشتغل ابلفقه واإلفتاء."
ZvLvmmyj wdj wdKn Iqvj BdZvi Zvwjeyj Bjg‡`i Rb¨ GB 

wKZvewU AZxe cÖ‡qvRbxq I DcKvix| mK‡ji msMÖ‡n ivLvi gZ GKwU 

Abb¨ MÖš’| 

wKZvewU 1407 wn. 1986 C.  بلشرزپالصدف  KivPx †_‡K cÖKvwkZ 

n‡q‡Q| 

 

 746ه ( رمحه هللا خمطوط ٠٩٧جنيم )ت  لزين بنلب األصول 
138| wKZv‡ei bvg : jyeŸyj Dm~j| 

wjLK: hvBb Be‡b Be&ivnxg in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` البحر الرائق لزين بن جنيم

wKZve cwiwPwZ: 

Avjøvgv Bebyj ûgvg in. ÔAvZ& ZvnixiÕ bvgK Dm~‡ji GKwU wKZve 

msKjb K‡i‡Qb| Zv‡Z wZwb nvbvdx Ges kvwdC gvhnv‡ei Dm~jmg~n‡K 

GKwÎZ K‡i‡Qb| Avi Be‡b byRvBg in. Zuvi GB ÔjyeŸyj Dm~jÕ bvgK 

                                                 
744

 . cÖv¸³| 

745
 من تقريظه يف أول الكتاب )قبل الرتقيم( . 

746
 خمطوطات املكتبة املركزية جبامعة أم القرى: ٤٢٢٥، ٩٥ لوحة . 
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wKZv‡e Bebyj ûgvg in. Gi ÔAvZ& Zvnix‡iÕ ewY©Z nvbvdx gvhnve‡i 

Dm~jmg~n‡K mswÿß AvKv‡i Zz‡j a‡i‡Qb| †hgb wZwb e‡jb:747 

"مقتصرًا على مايتعلق ابحلنفية غالباً، ضامًا إليه بعض ما يناسبه، على طريقة كتبهم 
 املشهورة."

gyKvÏvgvi ci wZwb ÔwKZveyjøvnÕi Av‡jvPbv G‡b‡Qb| G‡K wZwb cuvP 

cÖKv‡i wef³ K‡i‡Qb| †m¸‡jv n‡”Q: 

األول: تقسيمه ابعتبار ما يرجع إىل اللفظ لغًة وشرعًا، إىل : اخلاص والعام، واملشرتك 
 واملؤول.

 الثاين: ابعتبار كيفية ظهور داللة اللفظ، إىل الظاهر، والنص، واملفسر، واحملكم.
 كل، واجململ، واملتشابه.الثالث: ما يقابل ذلك، من: اخلفي، واملش

 الرابع: تقسيمه ابعتبار استعمال اللفظ إىل : احلقيقة واجملاز، والصريح والكناية.
اخلامس: ابعتبار الوقوف على مراد املتكلم ومعاىن كالمه، إىل: معربَّ عنه، ومشري، 

 .748وداِل، ومقتضى
Gi gv‡S داللة، مفهوم، أسباب مشروعات Gi Av‡jvPbv K‡i‡Qb| 

Gici mybœvn, BRgv I wKqvm Ges Z`mswkøó welq Av‡jvPbv K‡i‡Qb|  

Gig‡a¨ حقوق هللا، حقوق العباد، اجتهاد، حمكوم عليه، وغريه Gi Av‡jvPbv 

K‡i‡Qb| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK Be‡b byRvBg in. GB wKZv‡e gvmvB‡j Dm~j‡K mvj‡d 

mv‡jnxb‡`i c×wZ Abyhvqx D‡jøL K‡i‡Qb| cvkvcvwk nvbvdx gvhnv‡ei 

Av‡jv‡K A‡bK dziƒC gvmAvjv D‡jøL K‡i‡Qb| gv‡S g‡a¨ wecÿxq‡`i 

cÿ n‡Z DÌvwcZ cÖ‡kœi RIqve w`‡q‡Qb| 

                                                 
747

 لب األصول )خمطوط( ١/ب . 
748

 ويعرب عنها األصوليون بعبارة النص وإشارته ودالالته واقتضائه . 
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dzKvnv‡`i Dw³ I `jxj cÖgvY D‡jøL Kivi cÖwZ †Zgb ¸iæZ¡ cÖ`vb 

K‡ibwb| Z‡e gv‡S g‡a¨ nvbvdx Dm~jwe`‡`i Dw³ I `jxj D‡jøL 

K‡i‡Qb| KLbI KLbI Ab¨‡`i ivqI D‡jøL K‡i‡Qb| gvmvB‡j Dm~‡ji 

Zzjbvq wdKnx dziƒÔAv‡Zi g‡a¨ BLwZjvd †ewk D‡jøL K‡i‡Qb749| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

Avjøvgv Be‡b byRvBg in. ¯̂xq hy‡Mi nvbvdx gvhnv‡ei weÁ dKxn 

wQ‡jb750| Zuvi iwPZ ÔAvj evniæi iv‡qKÕ Ôwgbvûj Mvd&dviÕ ÔAvj 

Avkevn Iqvb bvhvBiÕ cÖf…wZ MÖš’mg~n Gi cÖgv‡Yi Rb¨ h‡_ó| GQvov GB 

wKZv‡e wZwb nvbvdx gvhnv‡ei Av‡iKRb751 weÁ dKxn I Dm~jwe‡`i 

wKZve‡K752 ms‡ÿwcZ K‡i‡Qb| Be‡b byRvBg in. G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei 

Av‡jv‡K wKQz ms‡hvRb K‡i‡Qb Ges nvbvdx gvhnv‡ei Ab¨vb¨ wKZv‡ei 

b¨vq ZviZxe w`‡q‡Qb| Gme wKQzi cÖwZ jÿ¨ Ki‡j cÖZxqgvb nq †h, GwU 

nvbvdx gvhnv‡ei GKwU LyeB ¸iæZ¡c~Y© wKZve| 

 

مي )ت   ه ( رمحه هللا ١١٧٦جمامع احلقائق أليب سعيد اخلادر
139| wKZv‡ei bvg : gvRvwgDj nvKv‡qK| 

wjLK: Avey mvC` Lv‡`gx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v`, wcZvi bvg gynv¤§v`, `v`vi bvg 

gy Í̄dv, ci `v`vi bvg Dmgvb, KzwbqvZ Avey mvC`, wbmewZ bvg Lv‡`gx| 

wZwb nvbvdx gvhnv‡ei dKxn Ges Dm~jwe` wQ‡jb| wZwb g~jZ eyLvivi 

Awaevmx, wKš‘ Rb¥ I g„Zz¨ Lv‡`g bvgK MÖv‡g n‡q‡Q| Rb¥: wZwb 1113 

                                                 
749

 لب األصو ل )خمطوط( ٢/أ-٨/ب، ٤٥/ب-٥٠/أ، ٨٦/أ-٨٩/ب . 
750

تنوير البصائر لشرف الدين الغزي )خمطوط( ١/ب، الكواكب السائرة للغزي ٣/ ١٣٧، ١٣٨، غمز عيون  . 
.١٣٤ب، التعليقات السنية للكنوي ص//١/١، التحقيق الباهرة للتاجي )خمطوط( ١/٥البصائر للحموي   

751
 . wZwb n‡jb Avjøvg Bebyj ûgvg| Be‡b byRvBg in. Zuv‡K AvnjyZ ZviRx‡ni g‡a¨ MY¨ 

K‡i‡Qb| †KD †KD Zuv‡K gyRZvwn` wn‡m‡e MY¨ K‡i‡Qb| (jvL‡bŠex, AvZ& ZvÔjxKvZ c„. 180) 

752
 . Avjøvgv Bebyj ûgvg in. Gi AvZ& Zvnixi bvgK wKZve| 
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wnRix gyZvweK 1701 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 1176 wnRix 

gyZvweK 1763 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib753| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU nvbvdx gvhnv‡ei †k‡li w`‡Ki Dm~‡j wdK‡ni GKwU gZ‡bi 

wKZve| wjLK G‡Z ZviZxe I Aa¨vq web¨‡ Í̄i †ÿ‡Î gvIjv Lmiæ in. 

iwPZ ÔwgiKvZzj Im~j Bjv Bjwgj Dm~‡jÕi AbymiY K‡i‡Qb| G‡K wZwb 

GKwU gyKvÏvgv, `yÔwU eve754 I GKwU خامتة wk‡ivbv‡g web¨ Í̄ K‡i‡Qb| Z‡e 

wZwb LvwZgvq قواعد فقهية Gi Av‡jvPbv K‡i‡Qb Ges Zv‡Z 150wU  قواعد
 |G‡b‡Qb| Avi wØZxq ev‡ei †k‡l BRwZnv‡`i Av‡jvPbv G‡b‡Qb فقهية

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z AwaKvsk RvqMvq Dm~jwe`‡`i BLwZjvd D‡jøL K‡i‡Qb, 

we‡klZ nvbvdx Ges kvwdC Dm~jwe`‡`i BLwZjvd D‡jø‡Li cÖwZ AwaK 

¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qb| `yÔPvi ’̄vb Qvov AwaKvsk ’̄v‡b `jxj cwinvi 

K‡i‡Qb| Gi c„_K GKwU ˆewkó¨ n‡”Q G‡Z gv‡S g‡a¨ Bgvg Avngv` in. 

I Zuvi KwZcq wkl¨‡`i ivq D‡jøL Kiv n‡q‡Q| wdKnx dziƒÔ Lye Kg D‡jøL 

Kiv n‡q‡Q755| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU Dm~‡j wdK‡ni GKwU DcKvix I g~j¨evb gZ‡bi wKZve| G‡Z 

AZ¨šÍ mnR, mvejxj I mswÿß Bevi‡Z nvbvdx gvhnv‡ei ¸iæZ¡c~Y© 

Dm~jmg~n‡K eY©bv Kiv n‡q‡Q| 

†KD †KD GB wKZv‡ei cÖksmvq e‡j‡Qb:756 

 مع صغر حجمه و وجازة نظمه وسليس عباراته على غرر مسائل األصول "مشتمالً 
و درر حبار املنقول واملعقول، خاليًا عن العبارات الداخلة، ماليًا جبواهر اإلشارات 

                                                 
753

 . Avj AvÔjvg 7/68| 

754
 . wgiKvZzj Im~‡j gvKmv` wk‡ivbvg †`Iqv n‡q‡Q| 

755
 . gvRvwgDj nvKv‡qK c„.4-13, 24-32| 

756
 منافع الدقائق للكوزحلصاري ص/٢، ٣ . 
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الفاضلة، يف بيداء األصول، شهدت جباللته كلمة الفحول، و زهدت يف نقصه ألسنة 
 العقول."

wKZvewU 1 L‡Ê 1318 wn. ود بكمطبعة حمم  †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 "جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانيةل " جملة األحكام العدلية

140| wKZv‡ei bvg: gvRvjøvZzj AvnKvwgj Av`vwjq¨vn| 

wjLK: Dmgvbx wLjvd‡Zi GK`j Djvgv I dzKvnv‡q wKivg| 

Dmgvbx wLjvdZ: 
Avbv‡Zvwjqvi †QvÆ GKwU RvqMxi wQ‡jv my¸Z| Gi AwacwZ wQ‡jb 

AvZ&ZyM&wij| 1258 L„óv‡ã AvZ&ZzM&wi‡ji GK cyÎ mš—vb Rb¥MÖnY K‡ib| 

Zvui bvg ivLv nq Dmgvb| 1288 L„óv‡ã AvZ&ZyMwij Bwš—Kvj K‡ib| 

Dmgv‡bi eqm ZLb wÎk eQi| wZwb wcZ… gmb‡` e‡mb| 

my¸‡Zi GKRb cÖL¨vZ `xb`vi e¨vw³ wQ‡jb Avwe` Avjx| Dmgvb Zvui 

Kb¨v gvj LvZyb‡K we‡q K‡ib| 

1299 L„óv‡ã Dmgvb B‡qwb `Lj K‡i ivR¨ mxgv ewa©Z K‡ib| wZwb 

B‡qwb kn‡i Zvui iv‡R¨i ivRavbx ’̄vcb K‡ib| Dmgvb ÔAvgxiÕ Dcvwa 

MÖnY K‡ib| 

Dmgvbx wLjvdZ gymwjg D¤§vi BwZnv‡m LyeB ¸i“Z¡c~Y© GKwU Ask| 

wLjvd‡Z AveŸvwmqvi cZ‡bi ci GB Dmgvbx wLjvdZ cÖwZwôZ nq| †hB 

eQi ZvZvi mgi bvqK nvjvKz Lvb wLjvd‡Z AveŸvwmqvi ivRavbx evM`v` 

bMix aŸsm K‡i, †mB eQiB Rb¥MÖnY K‡ib Dmgvbx wLjvd‡Zi cÖwZôvZv 

Dmgvb| 1288 L„óv‡ã wZwb gmb‡` e‡mb| ZLb †_‡K ïi“ K‡i 1924 

L„óvã ch©š— †gvU 37 Rb Lvjxdv 636 eQi Dmgvbx wLjvdZ cwiPvjbv 

K‡ib| 

Dmgvbx LvjxdvMY n‡”Qb: 

1| Dmgvb (1288-1326 L„.) 

2| IiLvb (1326-1359 L„.) 

3| cÖ_g gyiv` (1359-1389 L„.) 
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4| cÖ_g ev‡qwR` (1389-1403 L„.) 

5| cÖ_g gynv¤§v` (1403-1421 L„.) 

6| wØZxq gyiv` (1421-1451 L„.) 

7| wØZxq gynv¤§v` (1451-1481 L„.) 

8| wØZxq ev‡qwR` (1481-1512 L„.) 

9| cÖ_g mwjg (1512-1524 L„.) 

10| cÖ_g myjvBgvb (1524-1566 L„.) 

11| wØZxq mwjg (1566-1574 L„.) 

12| Z…Zxq gyiv` (1574-1595 L„.) 

13| Z…Zxq gynv¤§v` (1595-1603 L„.) 

14| cÖ_g Avngv` (1603-1617 L„.) 

15| cÖ_g gy¯—dv (1617 L„.-wZbgvm) 

16| wØZxq Dmgvb (1617-1623 L„.) 

17| PZy_© gyiv` (1624-1640 L„.) 

18| cÖ_g Beivnxg (1640-1648 L„.) 

19| PZy_© Beivnxg (1648-1687 L„.) 

20| wØZxq myjvBgvb (1687-1691 L„.) 

21| wØZxq Avngv` (1691-1695 L„.) 

22| wØZxq gy¯—vdv (1695-1703 L„.) 

23| Z…Zxq Avngv` (1703-1730 L„.) 

24| cÖ_g gvngy` (1730-1754 L„.) 

25| Z…Zxq Dmgvb (1754-1757 L„.) 

26| Z…Zxq gy¯—dv (1757-1773 L„.) 

27| cÖ_g Ave`yj nvwg` (1773-1789 L„.) 

28| Z…Zxq mwjg (1789-1807 L„.) 

29| PZy_© gy¯—dv (180701808 L„.) 

30| wØZxq gvngy` (1808-1839 L„.) 
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31| cÖ_g Ave`yj gwR` (1839-1861 L„.) 

32| Ave`yj Avhxh (1861-1871 L„.) 

33| cÂg gyiv` (1871-1876 L„.) 

34| wØZxq Ave`yj nvwg` (1876-1909 L„.) 

35| cÂg gynv¤§` (1909-1918 L„.) 

36| lô gynv¤§` (1918-1922 L„.) 

37| wØZxq Ave`yj gwR` (1922-1924 L„.) 

1839 L„óv‡ã wØZxq gvngy‡`i cyÎ cÖ_g Ave`yj gwR` 

Kb÷¨vw›U‡bvc‡ji gmb‡` e‡mb| 

1848 L„óv‡ã ivwkqv Dmgvbx wLjvdZ †_‡K †gvjWvwfqv I IqvjvwPqv 

†K‡o †bq| wLjvd‡Zi cÿ n‡Z K~U‰bwZK ZrciZvi gva¨‡g Zv †diZ 

cvIqvi †Póv Pvjv‡bv nq, wKš‘ †Kv‡bv dj`vqK nqwb| 

ZvB 1854 L„óv‡ã cÖ_g Ave`yj gwR` ivwkqvi wei“‡× hy× †NvlYv 

K‡ib| ZLb †_‡K ïi“ nq wµwgqv hy×| 1856 L„óv‡ã c¨vwim Pyw³i 

gva¨‡g wµwgqv hy× †kl nq757| 

wKZve cwiwPwZ: 

 A_© ÔwePvi العدلية |A_© Ôwewa-weavbÕ األحكام |A_© Ôg¨vMvwRbÕ جملة

msµvšÍÕ| myZivs جملة األحكام العدلية A_© `uvov‡jv, ÔwePvi msµvšÍ wewa-

weav‡bi g¨vMvwRbÕ| 

 wKZvewU Kvb~‡bi GKwU cÖwm× wKZve| G‡Z †mªd جملة األحكام العدلية

gyÔAvgvjvZ msµvšÍ أصول I قواعد mwbœe× n‡q‡Q| Z‡e wbKvn, ZvjvK, 

bme, الوالية على النفس واملال ImxqZ Ges gxiv‡mi أصول I قواعد eY©bv Kiv 

nqwb| G‡Z 16wU كتاب ev Aa¨vq i‡q‡Q| ïiæ Kiv n‡q‡Q كتاب البيوع Øviv 

Ges †kl Kiv n‡q‡Q كتاب القضاء Øviv| cÖvq cÖ‡Z¨KwU كتاب Gi Aax‡b 

i‡q‡Q GKwU مقدمة Ges GKwU ابب Avi cÖ‡Z¨KwU ابب Gi Aax‡b i‡q‡Q 

                                                 
757

 اتريخ الدولة العلية العثمانية حملمد فريد )بگ( ابن أمحد فريد )ابشا(، احملامي )ت ١٣٣٨ ه ( . 
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A‡bK¸‡jv فصل ÔdQjÕ| GB wKZv‡e †gvU 1851wU َمادَّة ev g~jbxwZ 

i‡q‡Q| 

cÖ_g wµwgqv hy× †kl nIqvi ci c Ö_g Avãyj gwR` GB wKZvewU 

msKj‡bi Rb¨ AvU m`m¨ wewkó¨ Djvgv‡q wKiv‡gi GKwU KwgwU MVb 

K‡ib| GB KwgwUi cÖavb wQ‡jb Avngv` RvI`vZ cvkv758| wKZvwU 

msKj‡bi KviY m¤ú‡K© wKZv‡ei ïiæ‡Z D‡jøL i‡q‡Q759 

أنشأت جملة األحكام العدلية بعد توقف حرب القرم األوىل بني املسلمني "
لعثمانيني والروس واليت أدت إىل بقاء جالية إسالمية ضخمة حتت سلطة الروس فطلبت ا

السلطنة العثمانية من الكنيسة األرثوذكسية يف موسكو تقنينا واضحا لكيفية معاملة 
الرعااي املسلمني مما دفع الروس للرد ابملثل فأنشأ السلطان عبد اجمليد جلنة من الفقهاء 

من املذاهب الثالث األخرى مراقبني لتقنني القضاء واألحكام الفقهية احلنفية مع مسامهني 
 ."اإلسالمية فصدرت جملة األحكام العدلية

 bvgK wKZv‡e ewY©Z Av‡Q760 موسوعة الفقه املصرية 

أن الدولة العثمانية أنشأت حماكم جتارية وضع هلا قانون خاص كالقوانني التجارية "
ني املدنية ىف بالدها والسبيل إىل ذلك ىف الدولة العلية، األوروبية، وهى حتيل على القوان

فاإلحالة فيها تكون على مما يقابل القوانني املدنية وهو األحكام الشرعية. كما أنه أنشئت 
ابلدولة العثمانية حمكمة للتمييز، ورجال كل من احملاكم التجارية وحمكمة التمييز ال يسهل 

 ."مراجعها فتيسريا عليه وضعت هذه اجمللةعليهم معرفة األحكام الشرعية من 

D³ KwgwU avivevwnK mvZ eQi Kó gyRvnv`v K‡i GB ÔgvRvjøvÕwU 

cÖYqb K‡ib761| G‡K جملة bvg Ki‡Yi KviY m¤ú‡K© ewY©Z Av‡Q762 

                                                 
758

 موسوعة الفقه املصرية ص/٦٥ . 
759

 جملة األحكام العدلية )قبل الرتقيم( . 
760

 موسوعة الفقه املصرية ص/٦٥ . 
761

 اتريخ التشريع اإلسالمي ملناع بن خليل القطان )ت ١٤٢٠ ه ( ص/٤٠٤  . 
762

 . cÖv¸³| 

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#305 

 ."أهنا كانت تصدر أبوااب متتابعة، فأشبهت يف صدورها اجملالت"
GB ÔgvRvjøvÕwU Dmgvbx wLjvd‡Zi 34Zg Ljxdv wØZxq Avãyj 

nvwg‡`i kvmb Kv‡j 26 kvÔevb 1293 wnRix gyZvweK 1882 L„óv‡ã 

msweavb AvKv‡i P~ovšÍfv‡e cÖKvwkZ nq763| 

A‡b‡KB Gi kivn I e¨vL¨vMÖš’ wj‡L‡Qb| Zb¥‡a¨: 

 ه ( رمحه هللا ١٣٢٦. شرح اجمللة خلالد األاتسي )ت ١

 ( رمحه هللاه  ١٣٣٨شرح اجمللة األحكام العدلية لسليم بن ابز )ت . ٢
 ه ( رمحه هللا ١٣٤٦. شرح اجمللة األحكام العدلية حملمد سعيد الَغزِري )ت ٣
 ه ( رمحه هللا ١٣٥٧شرح القواعد الفقهية ألمحد الزرقا )ت . ٤
 ه ( رمحه هللا ١٣٠٤شرح اجمللة األحكام العدلية لسعيد حماسن )م . ٥
 احلسيين( شرح اجمللة للعالمة علي حيدر )تعريب األستاد فهمي. ٦

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

GB wKZv‡ei Aí K‡qKwU gvmAvjv Qvov mKj gvmvBj nvbvdx 

gvhnv‡ei راجح Ges مفىت به Dw³ Abyhvqx msKjb Kiv n‡q‡Q| `jxj cÖgvY 

†ck Kiv nqwb| †mªd gj~bxwZ¸‡jv eY©bv Kiv n‡q‡Q| AwaKvsk g~jbxwZ 

Avjøvgv ÔBe‡b byRvB‡giÕ ÒAvj Avkevn Iqvb bvhvBiÓ †_‡K Pqb Kiv 

n‡q‡Q764| بيع ابلشرط Gi أحكام Be‡b ïeiægvi gvhnve †_‡K †bIqv 

n‡q‡Q765| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU AZxe ¸iæZ¡c~Y© GKwU wKZve| GB wKZve m¤ú‡K© ewY©Z Av‡Q766 

 تعترب "اجمللة" أول تنظيم تشريعي كان استمداده من الفقه اإلسالمي خالصا.

                                                 
763

 . cÖv¸³| 

764
 موسوعة الفقه املصرية ص/٦٥ . 

765
 علم أصول الفقه وخالصة اتريخ التشريع لعبد الوهاب خالف ص/٣٦٤ . 

766
 اتريخ التشريع اإلسالمي ملناع بن خليل القطان )ت ١٤٢٠ ه ( ص/٤٠٤ . 
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GQvov wkÿv wm‡jev‡mi AšÍf©y³ nIqvB Gi ¸iæ‡Z¡i Rb¨ h‡_ó| 

wKZvewU جنيب هواويين Gi ZvnKxKmn  نور حممد، كارخانه جتارتر كتب، آرام
 |K cÖKvwkZ n‡q‡Q‡_† ابغ، كراتشي
 

 ه ( رمحه هللا ٨٠٨خمتصر املنار البن حبيب )ت 
141| wKZv‡ei bvg : gyLZvmviæj gvbvi| 

wjLK: Be‡b nvexe in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Zv‡ni, wcZvi bvg nvmvb wKsev †nvmvBb, 

`v`vi bvg Dgi, ci`v`vi bvg nvexe| ci`v`vi wbme‡Z Be‡b nvexe 

wn‡m‡e cÖwm×| wZwb nvjv‡ei Awaevmx, nvbvdx gvhnv‡ei weÁ Av‡jg| 

Aviex mvwnZ¨ Ges KweZvq cvi`k©x wQ‡jb| g„Zz¨: wZwb 808 wnRix 

gyZvweK 1406 L„óv‡ã Kvq‡iv‡Z BwšÍKvj K‡ib767| 

wKZve cwiwPwZ: 

wKZv‡ei bv‡gi g‡a¨B Zvi cwiPq dz‡U D‡V‡Q †h, wjLK G‡Z 

nv‡dhyÏxb bvmvdx in. iwPZ Ôgvbv‡iÕi gZb‡K mswÿß K‡i‡Qb| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z `yÔPvi RvqMv Qvov †Kv_vI dzKvnv‡`i BLwZjvd I `jxj 

eY©bv K‡ibwb768| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei ¸iæZ¡ Gi g‡a¨ wbwnZ †h, GwU nvbvdx gvhnv‡ei GKwU 

g~j¨evb Dm~‡j wdK‡ni gZ‡bi wKZv‡ei ms‡ÿwcZ| 

 

 ه ( رمحه هللا ٨٨٥مرقاة الوصول إىل علم األصول ملوىل خسرو )ت 
142| wKZv‡ei bvg : wgiKvZzj Im~j Bjv Bjwgj Dm~j| 

                                                 
767

 الضوء الالمع للسخاوي ٣/٤-٥، شذرات الذهب البن العماد ٧٥/٧، إعالم النبالء ١٤٨/٥ . 
768

 . gyLZvmviæj gvbvi c„. 3-19| 
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wjLK: gvIjv Lmiæ in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` غرر األحكام ملوىل خسرو

wKZve cwiwPwZ: 

GwU nvbvdx gvhnv‡ei Dm~‡j wdK‡ni †kÖô GKwU gZ‡bi wKZve| G‡Z 

GKwU gyKvÏvgv Ges `yÔwU gvKmv` I GKwU LvwZgv i‡q‡Q| 

 ته ابختصار.أما املقدمة: ففي تعريف أصول الفقه وموضوعه وفائد
 وأما املقصد األول: ففي بيان األصول األربعة يف أربعة أركان:

 الركن األول: يف أقسام األصل األول )الكتاب(، وهي أربعة:
، 769األول: ابعتبار وضع اللفظ للمعىن، وهو: اخلاص، والعام، واجلمع املنكر

 واملشرتك.
، وهو: الظاهر، والنص، الثاين: ابعتبار داللة اللفظ على املعىن وضوحًا وخفاءً 

ر، واحملكم، واخلفي، واملشكل، واجململ، واملتشابه.  واملفسَّ
 الثالث: ابعتبار استعمال اللفظ يف املعىن، وهو: احلقيقة واجملاز، والصريح والكناية.

الرابع: ابعتبار الوقوف على داللة اللفظ على املعىن، وهو: الدال بعبارة النص، 
 وابقتضائه.وإبشارته، وبداللته، 

Gi Aax‡b 770وجوه فاسدة Ges أقسام بيان Z_v  ،بيان التقرير، والتفسري
 |cÖf…wZ Av‡jvPbv K‡i‡Qb والتغيري

                                                 
769

يعرب عنه أكثر علماء األصول ابملؤول، وال مشاحة يف االصطالح. أنظر: منافع الدقائق للكوز حلصاري  . 
٣٣ص/  

770
ران يف احلكم، ومحل املطلق على  .  ران يف اللفظ يوجب القر االستدالالت الفاسدة، من : مفهوم املخالفة، وأن القر

١٦/املقيد مطلقاً، وغريها. أنظر: جمامع احلقائق للخادمي. ص  
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الركن الثاين: يف مباحث األصل الثاين )السنة(، حتدث فيه عن قسمي الوحي: 
ة الظاهر والباطن، وكيفية اتصال احلديث ابلنيب صلى هللا عليه وسلم من التواتر والشهر 

وغريمها، وشرائط الراوي، وحال الراوي، واالنقطاع، والطعن، وحمل اخلرب من حقوق هللا 
 وحقوق العباد، ونفس اخلرب، ومسائل أخري.

Gi Aax‡b شرائع من قبلنا Ges تقليد صحايب I تقليد اتبعي Gi Av‡jvPbv 

K‡i‡Qb| 

 هله، وشرطه.الركن الثالث: اإلمجاع، ومن أهم ما ذكر فيه: تعريفه، وحجيته، وأ
الركن الرابع: القياس، تناول فيه: تعريفه، وحجيته، وشرطه، وركنه، واالستحسان، 

 والنقض، واملمانعة، وفساد االعتبار، ومسائل أخري، وأخرياً عن املعارضة والرتجيح.
 املقصد الثاين: يف األحكام، وما يتعلق هبا، وفيه أربعة أركان أيضًا:

 اول فيه تعريفه، ونوعيه:الركن األول: يف احلكم، تن
التكليفي، ومنه: الصحيح، والباطل، والفاسد، وأشباهها، والعزْية ِبنواعها )الفرض، 

 والواجب، والسنة، وأخواهتا(، والرخصة.
 والوضعي، ومنه: الركن، والعلة، والسبب، والشرط، والعالمة.

لقبح مبعىن الركن الثاين: يف احلاكم: وحتدث فيه عن مسئلة "احلاكم ابحلسن وا
 استحقاق املدح والذم، والثواب والعقاب، هل هو الشرع أو العقل؟".

الركن الثالث: يف احملكوم به، وهو أربعة: حقوق هللا تعاىل، وحقوق العباد،وما اجتمع 
 فيه حق هللا و حق العبد واألول غالب، والعكس.

لية، وأنواعها، الركن الرابع: يف احملكوم عليه، وهو املكلف: حتدث فيه عن األه
 وعوارضها.

                                                                                                       
و الصفة، ومحل املطلق على املقيد وإن  ومبعىن أهنا اليصح االحتجاج هبا عند احلنفية، مثل: األخذ مبفهوم الشرط أ

كاان يف حكمني، وَتصيص العام بسببه مع أن العربة بعموم اللفظ ال ِبصوص السبب، وما قيل: إن القرران يف اللفظ 
ران يف احلكم، وأن احلكم على الَعَل نفي عن غريه. أنظر: املنتخب احلسامي ص/ ٨٦-٥٤يوجب القر  
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وأما اخلامتة، اليت تنتهى هبا مباحث الكتاب، ففي االجتهاد،: تعريفه، وشرطه، 
 وحكمه.

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z AwaKvsk BLwZjvdx gvmAvjvq nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i 

BLwZjvd Ges Bgvg kvwdC in. Gi BLwZjvd D‡jøL K‡i‡Qb, gv‡S g‡a¨ 

Ab¨vb¨‡`i BLwZjvdI D‡jøL K‡i‡Qb| KLbI KLbI `jxj †ck 

K‡i‡Qb| Avi me wKQz‡ZB wZwb mswÿßZvi c_ Aej¤b̂ K‡i‡Qb771| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU GKwU AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© wKZve| Gi ZviZxe I تعبري LyeB my›`i| 

G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei Dm~jmg~n‡K Bjgx Av›`v‡R mwbœe× Kiv n‡q‡Q| 

Avjøvgv Avãyj nvB jvL‡bŠex in. wjLK m¤ú‡K© e‡jb:772 

 حبراً زاخراً عاملاً ابملعقول واملنقول، وحرباً فاخراً، جامعاً للفروع واألصول.""
wZwb AviI e‡jb:773 

"طالعت من تصانيفه: غرر األحكام، وشرحه، ودرر احلكام، وحواشي التلويح، ومتنًا 
ه مرآة األصول، وكلها مشتملة على دقائق يف األصول مسمى مبرقاة األصول، وشرح

 علمية، ومسائل فقهية."

wKZvewU دار الكتب العلمية ˆeiƒZ †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٤٣٦)ت  صَّْيَمريللمسائل اخلالف يف أصول الفقه 
143| wKZv‡ei bvg : gvmvBjyj wLjvd dx Dm~wjj wdKn| 

wjLK: Avey Avãyjøvn AvQ& QvBgvix in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

                                                 
771

 . wgiKvZzj Im~j c„. 3-23, 57-72| 

772
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 184| 

773
 . cÖv¸³| 
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bvg I esk cwiwPwZ: bvg †nvmvBb, wcZvi bvg Avjx, `v`vi bvg 

gynv¤§v`, ci `v`vi bvg RvÔdi, KzwbqvZ Avey Avãyjøvn| wbmewZ bvg 

QvBgvix| g~jZ wZwb LywR Í̄vb kn‡ii QvBgv‡ii wQ‡jb, †mRb¨ QvBgvix 

ejv nq| wZwb Kvhx Ges dKxn wQ‡jb| evM`v‡` nvbvdx gvhnv‡ei kv‡qL 

wQ‡jb| gv`v‡qb kn‡ii wePviK c‡` wb‡qvwRZ nb| Gici Avevi Kvi‡L 

P‡j Av‡mb| Rb¥: wZwb 351 wnRix gyZvweK 962 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY K‡ib| 

g„Zz¨: wZwb 436 wnRix gyZvweK 1045 L„óv‡ã evM`v‡` BwšÍKvj K‡ib774| 

wKZve cwiwPwZ: 

cvVK GB wKZvewU Aa¨qb Ki‡j †`L‡Z cv‡e †h, wjLK GB wKZv‡ei 

AwaKvsk †ÿ‡Î Bgvg Rvm&mvm iwPZ ÔAvj dzQ~j wdj Dm~‡jÕi Dci fimv 

K‡i‡Qb| eis Aí msL¨K gvmAvjv e¨ZxZ cÖvq mKj gvmvBj ÔAvj dzQ~j 

wdj Dm~‡jÕi Avw½‡K cÖYqb K‡i‡Qb775| 

wjLK GB wKZve‡K bqwU ev‡e web¨ Í̄ K‡i‡Qb| †m¸‡jv n‡”Q:776 

، ابب العموم واخلصوص، ابب البيان، أبواب الكالم يف األفعال، ابب األوامر
 والناسخ واملنسوخ، والكالم يف األخبار، ابب اإلمجاع، ابب القياس، ابب االجتهاد.
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i ivqmn Ab¨vb¨ Dm~jwe`‡`i 

¸iæZ¡c~Y© Dw³¸‡jv D‡jøL K‡i‡Qb| wKQz wKQz †ÿ‡Î †mªd nvbvdx gvhnv‡ei 

Bgvg‡`i ivq e¨³ K‡i‡Qb| wZwb `jxj eY©bv K‡i‡Qb Ges wecÿxq‡`i 

cÿ n‡Z DÌvwcZ AvcwË¸‡jvi RIqve w`‡q‡Qb777| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

                                                 
774

 . Avj AvÔjvg 2/245, Zvwi‡L evM`v` 8/78, Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 1/214,  Avj 

dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 67| 

775
 مقدمة حتقيق الكتاب لراشد بن علي احلاي ص/٤٧ . 

776
 املرجع السابق ص/٤٨ . 

777
 مقدمة حتقيق الكتاب لراشد بن علي احلاي ص/٤٨ . 
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wjLK QvBgvix in. "من كبار الفقهاء املناظرين" ÒweÁ gybvwhi Ges dKxn 

wQ‡jb778|Ó "شيخ أصحاب أيب حنيفة يف زمانه" ÒZrKvjxb mg‡qi nvbvdx 

gvhnv‡ei kv‡qL wQ‡jb779|Ó 

GQvov wjLK GB wKZv‡e cÖvq GKkZ wÎ‡ki AwaK BLwZjvdx 

gvmvAvjv mwbœe× K‡i‡Qb| Gme gvmAvjvq nvbvdx Ges Ab¨vb¨ gvhnv‡ei 

Dm~jwe`‡`i iv‡qi gv‡S Zzjbv †ck K‡i‡Qb780| 

DwjøwLZ wel‡qi `„wó‡KvY& †_‡K wKZvewU AZ¨šÍ DcKvix I 

cÖ‡qvRbxq| 

 

 ه ( رمحه هللا ٦٩١املغين للَخِبازي )ت 
144| wKZv‡ei bvg : Avj gyMbx| 

wjLK : Dgi Be‡b gynv¤§v` Avj LveŸvhx  in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` حاشية على اهلداية للَخبَّازي

wKZve cwiwPwZ: 

wjLK LveŸvhx in. GB wKZv‡e أصول فقه Gi عام مباحث ¸‡jv wb‡¤œv³ 

ZviZx‡e wb‡q G‡m‡Qb| 

ابب األمر والنهي. ابب وجوه النظم: اخلاص والعام، واملشرتك، واملؤول. ابب وجوه 
البيان: الظاهر، والنص، واملفسر، واحملكم، وأضدادها: اخلفي، واملشكل، واجململ، 

. ابب معرفة واملتشابه. ابب وجوه استعمال النظم: احلقيقة واجملاز، والصريح والكناية،
وجوه الوقوف على أحكام النظم: عبارة النص، وإشارة النص، ودالة النص، واقتضاء 
النص. ابب احلجج الشرعية: الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، مع َتلل ابب البيان 

                                                 
778

 . Zvwi‡L evM`v` 8/78, Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 2/116| 

779
Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 2/118, ZvRyZ ZvivwRg c الكامل يف التاريخ البن األثري ٥٢٧/٩ .  „. 

164| 

780
 مقدمة  حتقيق الكتاب لراشد بن على احلاي ص/٤٨ . 
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ِبنواعه: التقرير، والتفسري، والتغيري، واالستثناء، والضرورة، والتبديل )النسخ( بني مباحث 
اإلمجاع. ُث حتدث بعد ذلك عما يثبت ابحلجج من األحكام املشروعة، وما يتعلق السنة و 

ابألحكام املشروعة من : السبب، والعلة، والشرط، والعالمة. ُث حتدث عن األهلية 
 وعوارضها السماوية واملكتسبة. أخرياً حروف املعاين.

 

 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

¯§Z©e¨ †h, wjLK LveŸvhx in. GB wKZv‡e mswÿßZvi c_ Aej¤b̂ 

K‡i‡Qb| GZ`m‡Ë¡I wZwb BLwZjvdx gvmAvjvq أقوال العلماء Ges استدالل 
D‡jø‡Li cÖwZ ¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qb| Dciš‘ ms‡ÿ‡c wecÿxq‡`i `jx‡ji 

RIqve w`‡q‡Qb| gv‡S g‡a¨ مسائل أصول †K e¨vL¨v Ki‡Z wM‡q  فقهي
 |I eY©bv K‡i‡Qb781 فروعات

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU nvbvdx gvhnv‡e  أصول فقهر msµvšÍ DcKvix I ¸iæZ¡c~Y© GKwU 

mswÿß gZ‡bi wKZve| nvbvdx Djvgv‡q wKivg Gi A‡bK kivn iPbv 

K‡i‡Qb782| Avjøvgv Kvdvex in. e‡jb:783  هو كتاب مغٍن كاٍف عن كتب"
 Avjøvgv Mvhbyex in. e‡jb:784 األصول"

خ اإلمام احلرب اهلمام جالل الدين الشهري "إن كتاب املغين من مؤلفات الشي
ابخلِبازي، اختص من بينها مبزااي ال مزيد عليها، فإنه حمتٍو على املقاصد الكلية األصولية، 
منطٍو على الشواهد اجلزئية الفروعية، مرشد إىل أغراض الطالب، موصل إىل ملِخص 

ئمة و زبدة أصول فخر قواعد أصول الفقه ألوىل األلباب، شامل خلالصة أصول مشس األ

                                                 
781

 . Avj gyMbx c„. 27-48, 149-174, 237-250| 

782
 . Kvkdzh hyb~b 2/1749| 

783
 كتائب األعالم األخيار )خمطوط( ٤٦٤/ب . 

784
 شرح املغين له )بتحقيق : ساتراي( ص/٥، ٦ . 
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اإلسالم، فلذلك شاع و ذاع فيما بني األانم، حىت أقبلوا على حتقيق معانيه، ابحثني عن 
 أسراره ومبانيه."

wKZvewU 1403 wn. g°v gyKviivgv †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٧١٠املنار حلافظ الدين النسفي )ت 
145| wKZv‡ei bvg : Avj gvbvi| 

wjLK: Aveyj evivKvZ nv‡dhyÏxb Avb bvmvdx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` كنز الدقائق حلافظ الدين النسفي

wKZve cwiwPwZ: 

GwU nvbvdx gvhnv‡e  أصول فقهر Gi me©vwaK cÖwm× GKwU gZ‡bi 

wKZve| wjLK bvmvdx in. GB wKZv‡e Bgvg evh`vex I Bgvg mvivLmx 

in. iwPZ Dm~‡ji wKZveØq‡K ms‡ÿwcZ K‡i‡Qb| Lye cÖ‡qvRb Qvov 

†Zgb wKQz e„w× K‡ibwb| wZwb wKZve‡K ÔDm~‡j evh`vexÕi Avw½‡K 

ZviZxe w`‡q‡Qb| Z‡e Riƒi‡Zi Kvi‡Y gv‡S g‡a¨ wKQzUv Gi e¨wZµgI 

K‡i‡Qb785| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z Bgvg Avey nvbxdv I Zuvi wkl¨‡`i gv‡Si BLwZjvd Ges 

Bgvg kvwdC in. Gi BLwZjvd eY©bv K‡i‡Qb, gv‡S g‡a¨ Bgvg gvwjK I 

Ab¨vb¨‡`i BLwZjvdI Zz‡j a‡i‡Qb786| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU wdK‡n nvbvdxi Dm~‡ji †ÿ‡Î ¸iæZ¡c~Y© GKwU wKZve †h, G‡Z 

nvbvdx gvhnv‡ei gnvg~j¨evb `yÔwU wKZv‡ei mvi wbh©vm‡K mwbœe× Kiv 

n‡q‡Q| Avjøvgv KvKx in. e‡jb:787 

                                                 
785

 . Kvkdzj Avmivi wjb bvmvdx 1/4| 

786
 . Avj gvbvi c„. 2-12, 16-22| 

787
 . RvwgDj Avmivi wjj KvKx 1/108| 
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ويشتمل "على أحباث دقيقة، ونكات لطيفة، مع حسن الرتتيب والتهذيب، ولطف 
 اإلجياز والرتكيب."

hvid‡j GwU Djvgv Zzjvevmn mK‡ji wbKU mgv`„Z n‡q‡Q Ges 

cÖwmw× jvf K‡i‡Q| GgbwK AvRI fviZ Dcgnv‡`‡ki cÖvq mKj ag©xq 

cÖwZôv‡b wkÿv wm‡jev‡mi AšÍf©y³ n‡q Av‡Q| A‡b‡KB Gi kivn, nvwkqv, 

wUKv cÖf…wZ e¨vL¨vMÖš’ iPbvI K‡i‡Qb788| 

Bebyj AvBbx789 in. Gi cÖksmvq e‡jb:790 

 ِبنه "مل ير مثله يف األصول."
nvRx Ljxdv in. e‡jb:791 

"هو منت متني، جامع، خمتصر، انفع، وهو فيما بني كتبه املسوطة وخمتصراته املضبوطة 
واًل، وهو مع صغر حجمه، و وجازة نظمه حبر حميط بدرر احلقائق، أكثر تداواًل، وأقرهبا تنا

 وكنز أودع فيه نقود الدقائق، ومع هذا الخيلو من نوع التعقيد واحلشو والتطويل."
 

يَكثي )ت   ه ( رمحه هللا ٦٤٤املنتخب يف أصول املذهب )احلسامي( لألْخسر
146| wKZv‡ei bvg : Avj gyb&ZvLve dx Dm~wjj gvhnve| 

wjLK : ûmvgyÏxb AvLmxKvQx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v`, wcZvi bvg gynv¤§v`, `v`vi bvg 

Dgi, Dcvwa ûmvgyÏxb, wbmewZ bvg AvLmxKvQx| dviMvbv cÖ‡`‡ki 

AvLmxKv‡Qi Awaevmx nIqvi Kvi‡Y AvLmxKvQx ejv nq| wZwb nvbvdx 

                                                 
788

 . Kvkdzh hb~b 2/1823-1827| 

789
، عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد، الدمشقي، زين الدين، من علماء احلنفية يف القرن التاسع،  .  هو ابن العيين

ه ، وله شرح ألفية ابن مالك يف النحو، وشرح  ٨٩٣له اشتغال ابألدب والنحو واألصول، درس، وأفيت، وتويف سنة 
.٢/٨٥ملؤلفني لكحالة ، معجم ا٤/٧١للسخاوي  املنار للنسفي يف أصول الفقه. أنظر: الضوء الالمع  

790
 . kiûj gvbvi c„. 3| 

791
 . Kvkdzh hyb~b 2/1823| 
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gvhnv‡ei GKRb weÁ dKxn I Dm~jwe`| g„Zz¨: wZwb 644 wnRix gyZvweK 

1247 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib792| 

wKZve cwiwPwZ: 

wjLK AvLmxKvQx in. GB wKZve‡K kixq‡Zi `jxj PZzó‡qi cÖ_gwU 

Z_v wKZveyjøvn Ges Z`mswkøó welq Øviv ïiæ K‡i‡Qb| G¸‡jv‡K 

wb¤œewY©Z Pvi cÖKv‡i wef³ K‡i‡Qb|  

 ظم صيغة ولغة، وهي: اخلاص والعام، واملشرتك واملؤول.القسم األول وجوه الن
القسم الثاين وجوه البيان بذلك النظم، من : الظاهر، والنص، واملفسر، واحملكم، وما 

 يقابلها من: اخلفي، واملشكل، واجململ، واملتشابه.
القسم الثالث وجوه استعمال ذلك النظم وجراينه يف ابب البيان، من : احلقيقة، 

 از، والصريح، والكناية.واجمل
القسم الرابع وجوه الوقوف على أحكام النظم، من : االستدالل بعبارة النص، 

 وإشاته، وداللته، وأقتضائه. 
Gici أمر، هني، عزْية، رخصة Gi eY©bv K‡i‡Qb| 

AZci mybœvn, BRgv, wKqvm I BmwZnmv‡bi eY©bv K‡i‡Qb| me©‡kl 

 |Gi Av‡jvPbv Øviv wKZve‡K mgvß K‡i‡Qb حروف معاين

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z dzKvnv‡`i أقوال Ges استدالل eY©bvi cÖwZ †Zgb ¸iæZ¡ 

cÖ`vb K‡ibwb| Z‡e G‡Kev‡i cwinviI K‡ibwb| gv‡S g‡a¨ eY©bv 

K‡i‡Qb| wZwb wKZve‡K nvbvdx gvhnv‡ei eû فقهي فروعات Øviv mw¾Z 

K‡i‡Qb793| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

                                                 
792

 . Avj AvÔjvg 7/28, Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 188, gyÔRvgyj gvZe~ÔAvZ c„. 538, 

wgdZvûm mvÔAv`vn 2/59| 

793
 . Avj gyb&ZvLve 1/4-18, 2/3-22, 88-107| 
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GwU nvbvdx gvhnv‡e  أصول فقهر Gi ¸iæZ¡c~Y© I gnvg~j¨evb GKwU 

gZ‡bi wKZve| eû nvbvdx Djvgv‡q wKivg Gi kivn I تعليق iPbv 

K‡i‡Qb794| Avãyj Avhxh eyLvix in. GB wKZv‡ei cÖksmv Ki‡Z wM‡q 

e‡jb:795 

لتشذيب ِبنه "فائق سائر التصانيف املختصرة يف هذا الفن حبسن التهذيب ولطف ا 
ومتانة الرتكيب ورصانة الرتتيب.... فلذلك شاع فيما بني األانم بعدًا وقرابً، وذاع يف بالد 

 اإلسالم شرقاً وغرابً."
Avãyj nvB jvL‡bŠex in. e‡jb:796 

"هو خمتصر متداول معترب عند األصوليني، قد شرحه مجع غفري من الفقهاء 
 الكاملني."

nvRx Ljxdv in. e‡jb:797 

 اس يف تعِلمه وتعليمه، ُمكِبني يف حتديثه وتنقريه.""هتالك الن
GB wKZvewU GLb ch©šÍ evsjv‡`k, fviZ, cvwK Í̄vb AvdMvwb Í̄vbmn 

A‡bK †`‡ki ag©xq cÖwZôv‡b wkÿv wm‡jev‡mi AšÍf©y³ n‡q Av‡Q| Z‡e 

GB wKZvewU fviZ Dcgnv‡`‡ki Djvgv I Zzjvev‡`i wbKU wjL‡Ki Dcvwa 

ûmvgyÏx‡bi w`‡K wbmeZ K‡i ÔûmvgxÕ bv‡g cÖwmw× jvf K‡i‡Q| 

wKZvewU 1 L‡Ê 2004 C. أمحد حممد انصر عباس العوضي Gi ZvnKxKmn 

 |K cÖKvwkZ n‡q‡Q‡_† دار املدار اإلسالمي

 

 ه ( رمحه هللا ٥٣٩ميزان األصول يف نتائج العقول لعالء الدين السمرقندي )ت 
147| wKZv‡ei bvg : gxhvbyj Dm~j dx bvZvBwRj DK~j| 

wjLK : AvjvDÏxb mvgviKv›`x in.| 

                                                 
794

 . Kvkdzh hyb~b 2/1849| 

795
 كتاب التحقيق له ص/ ٢ . 

796
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 188| 

797
 . Kvkdzh hyb~b 2/1849| 
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wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` حتفة الفقهاء لعالء الدين السمرقندي

wKZve cwiwPwZ: 

GwU Dm~‡j wdK‡ni GKwU mnR I mswÿß wKZve, BeviZ LyeB cÖvÄj, 

ZviZxe I تقسيم AZ¨šÍ my›`i798| 

gyKvÏvgvi ci wjLK wKZve‡K wb‡¤œv³ cuvPwU فصل G web¨¯Í K‡i‡Qb| 

الفصل األول يف بيان األحكام، الفصل الثاين يف بيان ما يعرف به األحكام، وفيه 
حتدث عن األصول األربعة: الكتاب، والسنة، واإلمجاع، والقياس، الفصل الثالث: يف 

 التعارض بني األدلة، الفصل الرابع يف أهلية األحكام، واألخري يف بيان أحوال اجملتهدين.
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK GB wKZv‡e BLwZjvdx gvmAvjvq AwaKvsk mgq أقوال خمتلفة 
Ges cÖ‡Z¨K قول Gi mv‡_ `jxj cÖgvY D‡jøL K‡i‡Qb799| †hgb wZwb 

wKZv‡ei gyKvÏgvq e‡jb:800 

"وأذكر يف كل فصل منها مذاهب أهل السنة واجلماعة، وعقائد أهل البدع 
املذاهب الصحيح....مع أين أشري يف كل مسئلة إىل والضاللة، ليكونوا على بصرية من 

 دالئل يعتمد عليها."
nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU Dm~‡j wdK‡ni GKwU AZ¨šÍ DcKvix wKZve| GQvov wjLK 

nvbvdx gvhnv‡ei GKRb weÁ dKxn| Zuvi m¤ú‡K© jvL‡bŠex in. e‡jb:801 

 ÒweÁ kv‡qL, mybxwZm¤úbœ, gnvb e¨w³Z¡|Ó "شيخ كبري، فاضل، جليل القدر."

                                                 
798

 مقدمة حتقيق الكتاب حملمد زكي عبد الرب ص: ف . 
799

 . cÖv¸³| 

800
 . gxhvbyj Dm~j c„. 4-5| 

801
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 158| 
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wKZvewU 2 L‡Ê 1404 wn. 1984 C. g°v gyKviivgv †_‡K cÖKvwkZ 

n‡q‡Q| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eviZg Aa¨vq 

 الشروح واحلواشي والتعليقات لألصول والقواعد الفقهية
 

 ه ( رمحه هللا ٨٩١إفاضة األنوار يف إضاءة أصول املنار للدهلوي )ت 
148| wKZv‡ei bvg : BdvhvZzj AvbIqvi| 

wjLK: Aveyj dvhvBj mvÔ ỳÏxb †`njfx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avãyjøvn, wcZvi bvg Avãyj Kixg, KzwbqvZ 

Aveyj dvhvBj, Dcvwa mvÔ ỳÏxb, wbmewZ bvg †`njfx| wn›`y Í̄v‡bi w`jøxi 

Awaevmx nIqvi Kvi‡Y wZwb †`njfx bv‡g cÖwm×| wZwb bvûwe` I nvbvdx 
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gvhnv‡ei weÁ dKxn wQ‡jb| g„Zz¨: wZwb 891 wnRix gyZvweK 1486 

L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib802| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU nv‡dhyÏxb bvmvdx in. iwPZ ÔAvj gvbv‡iÕi Av‡iKwU kivn| GB 

wKZv‡ei تركيب Ges تعبري AZ¨šÍ mnR I mvejxj| hvi d‡j cvV‡Ki Rb¨ 

GB wKZve eyS‡Z †Kv‡bv Kó †cvnv‡Z nq bv803| 

wjLK Zvi kiv‡ni g‡a¨ g~j wKZv‡ei gZb‡K Av‡bbwb; eis wZwb 

AvswkK BeviZ G‡b Zvi e¨vL¨v-we‡kølY ïiæ K‡i‡Qb804| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z BLwZjvdx wKQz wKQz gvmAvjvq nvbvdx gvhnve I Ab¨vb¨ 

gvhnve we‡klZ kvwdC gvhnv‡ei BLwZjvd Zz‡j a‡i‡Qb| AwaKvsk 

†ÿ‡Î `jxj Ges ch©v‡jvPbv †ck K‡i‡Qb805| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei ¸iæZ¡ Gi g‡a¨ wbwnZ †h, GwU nvbvdx gvhnv‡ei GKwU 

cÖwm× Dm~‡j wdK‡ni gZ‡bi wKZv‡ei kivn| 

wKZvewU 1 L‡Ê 1426 wn. 2005 C. خالد حممد عبد الواحد حنفي Gi 

ZvnKxKmn  شدمكتبة الر  †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ١٠٨٨إفاضة األنوار على أصول املنار للحصكفي )ت 
149| wKZv‡ei bvg : BdvhvZzj AvbIqvi Avjv Dm~wjj gvbvi| 

wjLK: AvjvDÏxb nvmKvdx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

                                                 
802

 . Avj AvÔjvg 4/99, nvw`qvZzj Av‡idxb 1/470, 2/411, Kvkdzh hyb~b 2/1806, 1824| 

†KD †KD Zuvi bvg gvng~` Be‡b gynv¤§v` e‡j‡Qb| 

803
 مقدمة حتقيق الكتاب لفواز بن فزاع احملامدي ص/ ٦١ م . 

804
 املرجع السابق ص/ ٦٣م . 

805
 مقدمة حتقيق الكتاب للمحامدي ص/ ٦٥م، ٦٦م، ٦٨م  . 
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 |¨ªóe` الدر املختار يف شرح تنوير األبصار للحصكفي

wKZve cwiwPwZ: 

GwU nv‡dhyÏxb bvmvdx in. iwPZ ÔAvj gvbv‡iÕi gZ‡bi GKwU mswÿß 

kivn| GB wKZve m¤ú‡K© wjLK ÔwnmKvdxÕ nIqv DwPZ| wKš‘ mvaviYZ 

AvjvDÏxb nvmKvdx in. e‡jb:806 

"هذه ألفاظ يسرية حللت هبا منار األصول حني أقرأته اثلثًا جبامع بين أمية سنة أربع 
الب شروحه كاملصنف وابن ملك وابن جنيم وغريها  ومخسني وألف هجرية، مراجعًا لغ

 كالتوضيح والتلويح وتغيري التنقيح."
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK nvmKvdx in. G‡Z BLwZjvd I `jxj Dc ’̄vc‡bi e¨vcv‡i 

AwaKvsk †ÿ‡Î g~j wKZve Z_v ÔAvj gvbv‡iÕi AbymiY K‡i‡Qb| Z‡e 

†hLv‡b bvmvdx in BLwZjvd I `jxj D‡jøL Ki‡Z wM‡q إمجال K‡i‡Qb, 

nvmKvdx in, †mLv‡b Zvi تفصيل K‡i w`‡q‡Qb| cvkvcvwk gv‡S g‡a¨ wKQz 

AwZwi³ ms‡hvRbI K‡i‡Qb807| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei wjLK nvbvdx gvhnv‡ei gyZvAvLwLix‡b Djvgv‡q 

wKiv‡gi Ab¨Zg dKxn I Dm~jwe`| eû Djvgv‡q wKivg Zuvi cÖksmv 

K‡i‡Qb, GgbwK Zuvi kv‡qLivI Zuvi cÖksmv K‡i‡Qb| †hgb Avjøvgv Be‡b 

Av‡e`xb kvgx in. e‡jb:808 

ْيُخ َخرْيُ " ُُه َوَأْهُل َعْصررهر َحىتَّ قَاَل َشْيُخُه الشَّ يقر َمَشاخير ْلَفْضلر َوالتَّْحقر َقْد َأقَ رَّ َلُه ابر
ينر الرَّْملريُّ يفر إَجازَترهر َلُه: َوَقدْ  َا َعَلى َكَمالر ررَوايَترهر َوَسَعةر  الدِر َبَدَأينر برَلطَائرفر َأْسئرَلٍة َوقَ ْفت هبر

ٍع َعَلْيهر، َفَكرََّر َعَلى َما ُهَو َأْعَلى َفزرْدته فَ َزاَد فَ َرَأْيت َجَواَد ررَهانر  هر يفر َمَلَكترهر، فََأَجْبته َغرْيَ ُمَوسِر

                                                 
806

 . BdvhvZzj AvbIqvi c„.6| 

807
 . cÖv¸³ c„. 17-24, 43-48| 

808
 . ivÏyj gynZvi 1/15| 
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، فَ بَ ُعدَ  ْبقر ا َغايَةر اْلُمْكَنةر َوالسَّ ًرا اَل َيْطُرُق، فَ َلمَّ ُق، ُمْستَ ْبصر ْت َلُه اْلغَايَُة فََأاَتَها ُمْسرَترحًيا اَل خَيْفر
ْنهُ  ينِر َوآُخُذ مر ْثت َعْنُه َوَصْلت برهر إىَل َحاَلٍة أيَُْخُذ مر ي ُحدِر َ يلر أَنَُّه الرَُّجُل الَّذر  ."تَ َبنيَّ

Be‡b Av‡e`xb kvgx in. GB wKZv‡ei cÖksmvq e‡jb:809 

 "أنه شرح مل تسمع أذن مبثاله، ومل تنسج قرحية على منواله."
wKZvewU 380 c„ôvq 1992 C. cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٩٧١على شرح املنار )البن َمَلك( البن احلنبلي )ت  810أنوار احلَلك
150| wKZv‡ei bvg : AvbIqviæj nvjvK Avjv kiwnj gvbvi| 

wjLK: Avey Avãyjøvn Be‡b nv¤̂jx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v`, wcZvi bvg Be&ivnxg, `v`vi bvg 

BDmyd, KzwbqvZ Avey Avãyjøvn, Be‡b nv¤^jx bv‡g cÖwm×| wZwb nvjv‡ei 

Awaevmx wQ‡jb| ¯̂xq hy‡M nvbvdx gvhnv‡ei weÁ Av‡jg wQ‡jb| Bgvg, 

Avjøvgv, gynvw°K, gy`vw°K, `ÿ cÖf…wZ ¸‡Y ¸Yvwš̂Z wQ‡jb| g„Zz¨: wZwb 

971 wnRix‡Z BwšÍKvj K‡ib811| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU Be‡b gvjvK in. iwPZ Ôkiûj gvbv‡iÕi GKwU wUKv MÖš’| wjLK 

G‡Z Ae¯’vi cwi‡cÖwÿ‡Z †Kv_vI إمجال K‡i‡Qb Avevi †Kv_vI تفصيل 
K‡i‡Qb812| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z BLwZjvd Ges `jxj eY©bv K‡i‡Qb, Z‡e Lye ¸iæ‡Z¡i 

mv‡_ eY©bv K‡ibwb813| 

                                                 
809

 نسمات األسحار له ص/٢ . 
810

 احلَلك )حمركة(: شِد السواد. القاموس احمليط للفريوز آابدي )حلك( . 
811

 الكواكب السائرة للغزي ٣٨/٣، شذرات الذهب البن العماد ٣٦٥/٨ . 
812

 أنوار احلَلك ص/٣ . 
813

 . cÖv¸³ c„. 108-127, 402-423, 737-747| 
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nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZvewU Dm~‡j wdK‡ni GKwU ¸iæZ¡c~Y© wKZve Z_v Ôkiûj 

gvbviÕ eyySvi mnvqK MÖš’| GQvov G‡Z dzKvnv‡`i Dw³ Ges `jxjI 

i‡q‡Q| GB `„wó‡KvY& †_‡K wKZvewU dvq`v Ges ¸iæZ¡ †_‡K wejKzj Lvjx 

bq| 

wKZvewU مؤسسة الوراق †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

ه (  ١٠٢٥ملصلح الدين )ت  تنوير األذهان والضمائر يف شرح األشباه والنظائر
 814رمحه هللا خمطوط

151| wKZv‡ei bvg : Zvbexiæj Avhnvb Iqvh& hvgvBi| 

wjLK: gymwjûÏxb iƒgx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gy Í̄dv, wcZvi bvg LvqiæÏxb, Dcvwa 

gymwjûÏxb, wbmewZ bvg iƒgx| wZwb nvbvdx gvnhv‡ei GKRb weÁ dKxn| 

g~jZ Zzi‡¯‹i cieZ©x‡Z Givweqvb n‡q‡Qb| g„Zz¨: wZwb 1025 wnRix 

gyZvweK 1616 L„óv‡ã g°vq BwšÍKvj K‡ib815| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU Be‡b byRvBg in. iwPZ ÔAvj Avkevn Iqv bvhvB‡iÕi فن اثين Z_v 

 Gi kivn816| wjLK G‡Z Ab¨vb¨ welq A‡cÿv wdKnx welqvw`i َفنُّ اْلَفَوائردر 

e¨vcv‡i AwaK ¸iæZ¡ w`‡q‡Qb817| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

                                                 
814

 خمطوطات مكتبة عارف ابملدينة املنورة، ٣٩١ ورقة . 
815

 . Avj AvÔjvg 7/233, nvw`qvZzj Av‡idxb 2/439| 

816
 تنوير األذهان والضمائر )خمطوط( ٣٩١/أ . 

817
 تنوير األذهان والضمائر )خمطوط( ٤/أ-١٣/ب، ١٤٩/ب-١٥٧/أ، ٢٧٩/ب-٢٨٦/أ . 
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wjLK G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd mswÿßfv‡e eY©bv 

K‡i‡Qb| A‡bK RvqMvq Ab¨vb¨ Bgvg‡`i ivqI †ck K‡i‡Qb| 

mswÿßfv‡e mK‡ji `jxjI †ck K‡i‡Qb818| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZve‡K ÔAvj Avkevn Iqv bvhvB‡iÕi فن اثين Z_v  َفنُّ اْلَفَوائردر Gi 

GKwU c~Y©v½ kivn wn‡m‡e MY¨ Kiv nq| wjLK G‡Z Z`mswkøó eû dziƒC 

gvmAvjv mwbœweó K‡i‡Qb| g~j wjLK Avjøvgv Be‡b byRvBgI فن اثين Gi 

cÖwZ AZ¨waK ¸iæZ¡ w`‡q‡Qb †h, G‡K الفوائد الزينية bv‡g c „_K GKwU 

cyw Í̄Kv wn‡m‡e iƒc w`‡q‡Qb| cieZx©‡Z cybivq ÔAvj Avkevn Iqv 

bvhvB‡iÕi AšÍf©y³ K‡i‡Qb| 

 

 ه ( رمحه هللا ٧٤٩جامع األسرار يف شرح املنار للكاكي )ت 
152| wKZv‡ei bvg : RvwgDj Avmivi dx kiwnj gvbvi| 

wjLK : wKIqvgyÏxb KvKx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` عيون املذاهب للكاكي

wKZve cwiwPwZ: 

GwU nv‡dhyÏxb bvmvdx in. iwPZ ÔAvj gvbv‡iÕi Ab¨Zg GKwU kivn| 

wjLK G‡Z mKj gvmvBj‡K ms‡ÿ‡c GKwÎZ K‡i‡Qb Ges `jxjmg~‡ni 

e¨vL¨v K‡i‡Qb819| 

wZwb gZ‡bi BeviZ‡K ....قوله Øviv ïiæ K‡i‡Qb Gici Zvi e¨vL¨v 

K‡i‡Qb820| GB wKZv‡ei gynvw°K dhjyi ingvb AvdMvbx e‡jb:821 

                                                 
818

 . cÖv¸³| 

819
 . RvwgDj Avmivi 1/109| 

820
 مقدمة حتقيق الكتاب لفضل الرمحن بن عبد الغفور األفغاين ٩٠/١ . 

821
 املرجع السابق ٩٢/١ . 

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#324 

"أييت ابلفروع الفقهية بغزارة، وحيِللها حتلياًل علميًا دقيقاً، ويستخرج منها قاعدة 
 ني."أصولية، وأكثر استشهاده ابملسائل الفرعية من كتب األحناف وفتاوى أئمتم األقدم

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg I dzKvnv‡`i ivq eY©bvi e¨vcv‡i 

AwaK ¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qb| gv‡S g‡a¨ Ab¨‡`i ivq we‡klZ Bgvg kvwdC 

in. Gi ivq D‡jøL K‡i‡Qb| 

KziAvb, mybœvn, BRgv I wKqvm Øviv `jxj †ck K‡i‡Qb| `jx‡ji 

Av‡jv‡K †h ivq Zuvi wbKU cÖvavb¨ g‡b n‡q‡Q †mwU‡K cÖvavb¨ w`‡q‡Qb| 

Z‡e AwaKvsk †ÿ‡Î nvbvdx gvhnv‡ei ivq‡K cÖvavb¨ w`‡q‡Qb822| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU nvbvdx gvhnv‡ei GKwU ¸iæZ¡c~Y© wKZve| †Kbbv G‡Z Dm~‡j 

wdK‡ni GKwU g~j¨evb wKZv‡ei kivn Kiv n‡q‡Q| GQvov wjLK G‡Z 

dzKvnv‡`i ivq eY©bvi cÖwZI ¸iæZ¡ w`‡q‡Qb| 

wKZvewU 1582 c„ôvq dhjyi ingvb AvdMvbxi ZvnKxKmn 1426 wn. 

2005 C. مكتبة نرَزار ُمصطََفى الَباز †mŠw` Avie †_‡K 2q ms¯‹iY cÖKvwkZ 

n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ١٠٤٠حاشية شرح ابن َمَلك على املنار لعزمى زاده )ت 
153| wKZv‡ei bvg: nvwkqv kiû Be‡b gvjvK Avjvj gvbvi| 

wjLK: Avhgx hv`vn in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gy Í̄dv, wcZvi bvg gynv¤§v`, Avhgx hv`vn 

bv‡g cÖwm×| Avjøvgv gywneŸx in. Zuvi cÖksmvq e‡jb:  قاضي العسكر وأشهر"
طوق واملفهوم."متأخري العلماء ابلروم وأغزرهم مادة يف املن  wZwb nvbvdx gvhnv‡ei 

                                                 
822

 املرجع السابق ٩١/١ . 
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GKRb dKxn| Rb¥: wZwb 977 wnRix gyZvweK 1570 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY 

K‡ib| g„Zz¨: wZwb 1040 wnRix gyZvweK 1630 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib823| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU Be‡b gvjvK in. iwPZ Ôkiûj gvbv‡iÕi GKwU wUKv MÖš’| wjLK 

wKZv‡ei gyKvÏvgvq e‡jb:824 

"هذه تعليقات مجعتها من هوامش شرح املنار البن فرشته ... وقد كتبتها يف أثناء 
 املذاكرة وتضاعيف الدروس."

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK Avhgx hv`vn GB wUKv MÖ‡š’ Djvgv‡`i Dw³ Ges gv‡S g‡a¨ 

`jxj D‡jøL K‡i‡Qb| Z‡e Zuvi A‡bK AvcwË i‡q‡Q g~j wKZv‡ei wjLK 

Be‡b gvjvK in. Ges Gi Ab¨vb¨ e¨vL¨vKvi‡`i Dci825| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZvewU Dm~‡j wdK‡ni GKwU ¸iæZ¡c~Y© wKZve Z_v Ôkiûj 

gvbviÕ eyySvi mnvqK MÖš’| GQvov G‡Z dzKvnv‡`i Dw³ Ges `jxjI 

i‡q‡Q| GB `„wó‡KvY& †_‡K wKZvewU dvq`v Ges ¸iæZ¡ †_‡K wejKzj Lvjx 

bq| 

 

 

 

 

َصارياألصول لألَ شرح َْسْت الوصول إىل علم   ه ( رمحه هللا ١٠٢٥)ت  ْقحر
154| wKZv‡ei bvg : kiû QvgZzj Im~j Bjv Bjwgj Dm~j| 

wjLK: nvmvb AvK‡nmvix in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg nvmvb, wcZvi bvg Z~iLvb, `v`vi bvg `vE`, 

ci `v`vi bvg BqvKze, wbmewZ bvg AvK‡nmvix, Kvdx bv‡g cÖwm×, Z‡e 

nvmvb KvdxI ejv nq| wZwb emwbqvi Awaevmx wQ‡jb Ges †mLvbKvi 

                                                 
823

 . Avj AvÔjvg 7/240, LyjvmvZzj AvQvi 4/390, nvw`qvZzj Av‡idxb 2/440| 

824
 . nvwkqv kiû Be‡b gvjvK Avjvj gvbvi c„. 4| 

825
 . cÖv¸³ c„. 108-124, 336, 931-941| 
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AvK‡nmvi bvgK AÂ‡j Rb¥ MÖnY I g„Zz¨ eiY K‡ib| ZZKvjxb mg‡q 

wewfbœ ’̄v‡bi wePvicwZ wQ‡jb| Aviex, ZzKx© Ges dvimx wZb fvlvq 

cvi`k©x wQ‡jb| wdKn, Dm~‡j wdKn, bvû, mid, Av`e, †kÔi cÖf…wZ 

wel‡q `ÿ wQ‡jb| Rb¥: wZwb 951 wnRix gyZvweK 1544 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY 

K‡ib| g„Zz¨: wZwb 1025 wnRix gyZvweK 1616 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib826| 

wKZve cwiwPwZ: 

wjLK AvK‡nmvix in. cÖ_‡g ÔQvgZzj Im~j Bjv Bjwgj Dm~jÕ bv‡g 

Dm~‡j wdK‡ni GKwU gZ‡bi wKZve wj‡L‡Qb827| AZci G‡Z Zvi kivn 

K‡i‡Qb| wZwb e‡jb:828 

 "مقتصراً يف حترير املسائل غاية االقتصار، سالكاً يف تعبري الدالئل مسلك الختصار."
wKZve‡K wZwb GKwU gyKvÏvgv, `yÔwU eve Ges GKwU  خامتةر web¨¯Í 

K‡i‡Qb| 

gyKvÏvgvq Dm~j msµvšÍ KZK wel‡qi تعريف G‡b‡Qb| 

Gici cÖ_g ev‡e wKZveyjøvn, mybœvn, BRgv I wKqvm cÖm‡½ Av‡jvPbv 

K‡i‡Qb| 

wKZveyjøvni Av‡jvPbv‡Z Dm~‡ji wek cÖKv‡ii Av‡jvPbv K‡i‡Qb| 

†m¸‡jv n‡”Q: 

وجوه النظم، من: اخلاص والعام، واملشرتك و املؤول. و وجوه البيان ابلنظم، من: 
لها من: اخلفي، واملشكل، واجململ، واملتشابه. الظاهر، والنص، واملفسر، واحملكم، وما يقاب

و وجوه استعمال النظم، من احلقيقة، واجملاز، والصريح، والكناية. و وجو الوقوف على 
 أحكام النظم من: عبارة النص، وإشارته، و داللته، واقتضائه.

Gici mybœvn, BRgv I wKqv‡mi Av‡jvPbv K‡i‡Qb| 

Gici wØZxq ev‡e PviwU dQj Kv‡qg K‡i‡Qb| †m¸‡jv n‡”Q: 

                                                 
826

 . Avj AvÔjvg 2/194, nvw`qvZzj Av‡idxb 1/291-292, اجلوهر األسىن للخاجني ص/٥٠-٥٨ 
827

 توجد له نسخة خمطوطة يف مكتبة الغازي خسروبك )بعاصمة البوسنة واهلرسك( برقم ٣٤٠٦ . 
828

 . kiû QvgwZj Im~j c„. 63| 
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األول يف العزْية، والثاين يف الرخصة، والثالث يف حقوق هللا وحقوق العباد، وما 
اجتمع فيه احلقان وأحدمها غالب، والرابع فيما تتعلق به األحكام، من: السبب والعلة 

 والشرط والعالمة.
هلية ِبنواعها وأما اخلامتة فتتناول فيها خامتَة مباحث األصول عند احلنفية: األ

 وأحكامها.
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z BLwZjvdx gvmAvjvq nvbvdx I kvwdC gvhnv‡ei ivq 

D‡jøL K‡i‡Qb Ges gv‡S g‡a¨ gvwjKx I Avn‡j hv‡ni‡`i ivqI D‡jøL 

K‡i‡Qb| GB wKZv‡e nv¤ĵx gvhnve D‡jøL Kiv nqwb829| 

wjLK G‡Z cÖ_gZ wKZveyjøvn Øviv, Gici mybœvn Øviv, Gici AvQv‡i 

mvnvev Øviv, Gici BRgv Øviv Ges me©‡kl wKqvm Øviv `jxj †ck 

K‡i‡Qb830| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡e ¸iæZ¡c~Y© gvmAvjvq Dm~jwe`‡`i BLwZjvd Ges `jxj 

ewY©Z n‡q‡Q Ges Dm~‡ji Ab¨vb¨ ¸iæZ¡c~Y© welqvw` mwbœe× n‡q‡Q| wjLK 

G¸‡jv ga¨g fv‡e eY©bv K‡i‡Qb| myZivs GB wKZvewU nvbvdx gvhnv‡ei 

Dm~‡j wdK‡n h‡_ó ¸iæZ¡ iv‡L| 

 

 ه ( رمحه هللا ١٣٥٧شرح القواعد الفقهية ألمحد الزرقا )ت 
155| wKZv‡ei bvg : kiûj KvIqvBw`j wdKwnq¨vn| 

wjLK: Avngv` hviKv in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avngv`, wcZvi bvg gynv¤§v`, `v`vi bvg 

Dmgvb hviKv| wZwb nvjv‡ei Awaevmx| kv‡qL gy Í̄dv hviKv in. Gi 

gynZvivg wcZv| wZwb ZrKvjxb mg‡q nvbvdx gvhnv‡ei weÁ Av‡jg 

                                                 
829

 مقدمة حتقيق الكتاب حملمد بن صاحل دبدوب ص/٤٧ . 
830

 املرجع السابق . 
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wQ‡jb| cÖLi †gavex I m~²eyw×i AwaKvix wQ‡jb| GwU Qvov Zuvi Ab¨ 

†Kv‡bv MÖš’ cvIqv hvqbv| Rb¥: wZwb 1285 wnRix‡Z Rb¥ MÖnY K‡ib| 

g„Zz¨: wZwb 1357 wnRix‡Z BwšÍKvj K‡ib831| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU Dmyj I KvIqvB`yj wdK‡ni cÖwm× wKZve ÔgvRvjøvZzj AvnKvwgj 

Av`vwjq¨vÕq ewY©Z wdKnx قواعد Gi GKwU kivn I e¨vL¨vMÖš’| kv‡qL 

Avngv` hviKv in. GB wKZvewU `xN© wek eQ‡ii Aa¨vcbvi mgq msKjb 

K‡i‡Qb| G‡Z wZwb ÔgvRvjøvZzj AvnKvwgj Av`vwjq¨vÕi Ab¨vb¨ kivn Ges 

KvIqvB`yj wdK‡ni ¸iæZ¡c~Y© wKZvemg~‡ni mvi wbh©vm‡K mwbœe× K‡i‡Qb| 

cÖ‡ZKwU قاعدة Gi Aax‡b D`vniY wn‡m‡e eû dziƒC gvmAvjv eY©bvi cÖwZ 

¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qb832| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK kv‡qL hviKv in. G‡Z `jxj eY©bvi cÖwZ †Zgb ¸iæZ¡v‡ivc 

K‡ibwb| hvi d‡j Zuvi GB wKZv‡e nv‡Z †Mvbv K‡qKwU AvqvZ I nv`xm 

’̄vb †c‡q‡Q833| Z‡e wZwb eû BjøvZ eY©bv K‡i‡Qb| 

dzKvnv‡`i BLwZjvd I ivq Lye KgB my¯úófv‡e D‡jøL K‡i‡Qb| 

†hLv‡b BLwZjvd eY©bv K‡i‡Qb †mLv‡b `yÔGK RvqMv Qvov AwaKvsk 

RvqMvq nvbvdx gvhnv‡ei ivq eY©bvi Dci mxgve× i‡q‡Qb834| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU GKwU AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© wKZve| GB wKZve Aa¨qb Øviv Bj‡g 

wdKn I Dmy‡j wdK‡ni Dci Mfxi cvwÊZ¨ I †hvM¨Zv m„wó n‡e| wjL‡Ki 

my‡hvM¨ cyÎ gy Í̄dv hviKv in. e‡jb:835 

                                                 
831

 أنظر: تقدمي أيب غدة لشرح القواعد الفقهية ص/١٣م-٢٣م . 
832

أنظر: مقدمة الكتاب لنجل املؤلف )الشيخ مصطفى الزرقا( ص/ ٥م-٧م، الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد له  . 
٢/٩٤٧.  

833
 . cÖvq `kwU AvqvZ I `kwU nv`xm| †`Lyb wKZv‡ei Gme c„ôvq: 5, 84, 100, 151, 157, 

161, 165, 166, 189, 237, 247, 290, 299| 

834
 . kiûj KvIqvBw`j wdKwnq¨vn c„. 5-48, 181-202, 363-384| 

835
 مقدمة حتقيق الكتاب لنجل املؤلف ص/ ٨م-٩م، الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد له ٩٤٧/٢ . 
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"يتميز هذا الشرح ِبنه ليس جمرد جتميع واختيار مما يف الشروح السابقة، بل هو 
حصيلة غوص فقهِي طويل األمد، بعيد املدى، مجع من الشوارد والشواهد الفقهية 

أستطيع القول بثقة واطمئنان: إن من يدرس  836ومناقشتها ما اليوجد يف سواه ... وإين
اب خيرج منه مستشعرًا من نفسه أنه قد ملك ملكة فقهية هذا الشرح بتفهم كامل واستيع

راسخة، وأنه قد أصبح على ذروة عالية يرى منها كيف تتشعب خطوط الفكر الفقهي يف 
 معاجلة القضااي والنوازل."

wKZvewU 1 L‡Ê 1409 wn. 1989 C. دار القلم `vwgkK †_‡K cÖKvwkZ 

n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٨٧٩شرح خمتصر املنار البن قطلوبغا )ت
156| wKZv‡ei bvg : kiû gyLZvmvwij gvbvi| 

wjLK: Kv‡mg Be‡b KzZj~eyMv in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` موجبات األحكام و واقعات األايم البن قطلوبغا

wKZve cwiwPwZ: 

GwU Be‡b nvexe nvjvex in. iwPZ ÔgyLZvmviæj gvbv‡iÕi GKwU kivn| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z AwaKvsk †ÿ‡Î nvbvdx gvnhv‡ei Bgvg‡`i GKR‡bi 

ivq‡K AciR‡bi iv‡qi mv‡_ Zzjbv †ck K‡i‡Qb| KLbI KLbI Bgvg 

kvwdC in. Gi gvhnveI D‡jøL K‡i‡Qb| AwaKvsk mgq KziAvb, mybœvn 

cÖf…wZ Øviv `jxj †ck K‡i‡Qb837| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB kivnwU Dm~‡j wdK‡ni GKwU ¸iæZ¡c~Y© wKZve| GB wel‡qi 

AwaKvsk gvmAvjv Dm~jwe`‡`i ivq I `jxjmn G‡Z mwbœweó n‡q‡Q| 

                                                 
836

 القائل هو العالمة مصطفى الزرقا جنل املؤلف رمحهما هللا . 
837

 مقدمة حتقيق الكتاب لفخر الدين قانت األفغاين ص/ ٣٢ . 
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GQvov Gi wjLK ¯̂xq hy‡Mi nvbvdx gvhnv‡ei GKRb weÁ Av‡jg wQ‡jb| 

wdKn, nv`xm Ges Dm~‡j Zvi A‡bK MÖš’ I KxwZ© i‡q‡Q| Zuvi m¤ú‡K© 

ewY©Z Av‡Q:838 

قوي املشاركة يف فنون، ذاكر لكثري من األدب ومتعلقاته، واسع وهو "إمام عاِلمة، 
الباع يف استحضار مذهبه وكثري من زوايه وخباايه، متقدم يف هذا الفن طلق اللسان، قادر 

 على املناظرة وإفحام اخلصم."
Avjøvgv Avãyj nvB jvL‡bŠex in. e‡jb:839 

رسائل كثرية، كلها مفيدة،  "قد طالعت من تصانيفه فتاواه، و شرح خمتصر املنار، و
 شاهدة على تبحره يف فن الفقه واحلديث وغريمها."

wKZvewU 1 L‡Ê 1413 wn. 1993 C. زهري بن انصر الناصر Gi 

ZvnKxKmn دار الكلم الطيب Ges دار ابن كثري †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٧٧٣غين يف أصول الفقه للَغْزنَوي )ت شرح امل
157| wKZv‡ei bvg : kiûj gyMbx dx Dm~wjj wdKn| 

wjLK: Avey nvdm wmivRyÏxb Mvhbvex in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` زبدة األحكام يف اختالف األئمة األعالم للَغْزَنوي

wKZve cwiwPwZ: 

GwU LveŸvhx in. iwPZ ÔAvj gyMbxÕi Ab¨Zg GKwU kivn| G‡Z mnR 

mij I cÖvÄj fvlvq ÔAvj gyMbxÕi gZb‡K e¨vL¨v Kiv n‡q‡Q840| wjLK 

G‡Z Av‡jvPbv‡K GZ `xN© K‡ibwb †h, wei³ G‡m hvq Ges GZ mswÿß 

K‡ibwb †h, eyS‡Z Kó n‡q hvq; eis ga¨g cš’v Aej¤b̂ K‡i‡Qb841| 

                                                 
838

 الضوء الالمع للسخاوي ١٨٧/٦، ١٨٨، التعليقات السنية للكنوي ص/ ٩٩ . 
839

 التعليقات السنية للكنوي ص/ ٩٩ . 
840

 مقدمة حتقيق الكتاب لساتراي ص/٦٤ . 
841

 شرح املغىن بتحقيق ساتراي ص/ ٦، ٧ . 
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cvkvcvwk G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei gyZvKvwÏgxb‡`i dvZvIqvi wKZv‡e †_‡K 

cÖPzi فروع Ges استشهاد †ck K‡i‡Qb842| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK Mvhbvex in. G‡Z nvbvdxqv‡`i ivq‡K Ab¨vb¨‡`i iv‡qi mv‡_ 

 ev Zzjbv K‡i‡Qb, we‡klZ Bgvg kvwdC in. Gi iv‡qi mv‡_ Zzjbv مقارنة

K‡i‡Qb| KLbI KLbI مثرة اختالف Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb| cÖvq mKj 

iv‡qi mv‡_ `jxj †ck K‡i‡Qb Ges KLbI †Kv‡bv iv‡qi mg_©b K‡i‡Qb, 

†Kv‡bv iv‡qi Dci AvcwË K‡i‡Qb Ges KLbI KLbI ivq¸‡jvi gv‡S 

 |w`‡q‡Qb843 تطبيق

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

Gi BeviZ LyeB mnR I mvejxj, G‡Z dvjmvdv Ges منطقي cwifvlv 

m¤ú~Y© cwinvi Kiv n‡q‡Q, hv GB wKZv‡ei Abb¨ ˆewkó¨844| GQvov G‡K 

Dm~‡j wdK‡ni ¸iæZ¡c~Y© kivn wn‡m‡e MY¨ Kiv nq| 

 ه ( رمحه هللا ٧٧٥غين يف أصول الفقه للقاءاين )ت شرح امل
158| wKZv‡ei bvg : kiûj gyMbx dx Dm~wjj wdKn| 

wjLK: Avey gynv¤§v` Avj KvAvbx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gvbm~i, wcZvi bvg Avngv`, `v`vi bvg 

Bqvhx`, KzwbqvZ Avey gynv¤§v`, Avj LvIqvihvgx, Avj KvAvbx| wZwb Aóg 

kZvwãi nvbvdx gvhnv‡ei dKxn Ges Dm~jwe`| wZwb GB wKZve msKjb 

Øviv cwiwPwZ jvf K‡i‡Qb| g„Zz¨: wZwb 775 wnRix gyZvweK 1373 L„óv‡ã 

BwšÍKvj K‡ib845| 

wKZve cwiwPwZ: 

                                                 
842

 مقدمة حتقيق الكتاب لساتراي ص/٧١ . 
843

 املرجع السابق ص/ ٦٧، ٦٨ . 
844

 مقدمة حتقيق الكتاب لساتراي ص/ ٦٤ . 
845

 . Avj AvÔjvg 7/297, ZvRyZ ZvivwRg c„. 306, Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 215| 
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GwU LveŸvhx in. iwPZ ÔAvj gyMbxÕi ga¨g ch©v‡qi GKwU kivn| 

wjLK G‡Z Dm~‡j wdK‡ni K‡qKwU wKZv‡ei mvivsk mwbœe× K‡i‡Qb| Gi 

g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ wKZve n‡”Q ÔKvkdzj AvmiviÕ Ges ÔAvZ ZvnKxKÕ846| 

Gi mv‡_ wZwb cÖ‡qvRbxq AviI حتقيقات Ges تدقيقات ms‡hvRb K‡i‡Qb| 

cÖPzi D`vniY Ges cÖ‡kœvËi Zz‡j a‡i‡Qb| gZ‡bi `y‡ev©a¨Zv Ges 

KvwVb¨Zv‡K `~i K‡i‡Qb847| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z BLwZjvdx gvmAvjvq dzKvnv‡`i Dw³ Ges `jxj D‡jøL 

K‡i‡Qb| BLwZjv‡di ci مثرة اختالف eY©bv K‡i‡Qb| me©‡kl †h ivqwU 

 |w`‡q‡Qb848 ترجيح mwU‡K† راجح

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB kivn‡K ÔAvj gyMbxÕi BeviZ Ges gg© eySvi †ÿ‡Î m‡e©vËg kivn 

wn‡m‡e MY¨ Kiv nq849| 

Be‡b KzZj~eyMv in. e‡jb:850 "شرحا مفيدًا، عايًة يف اببه"  
Kvdvex in. e‡jb:851 "شرح مفيد غاية اإلفادة"  
nvRx Ljxdv in. e‡jb:852 "مشهور معترب" 
Gme weØvb‡`i gšÍe¨ Øviv my¯úó cÖZxqgvb nq †h, GwU LyeB ¸iZ ¡c~Y© 

GKwU kivn| 

 

                                                 
846

 . GB wKZve `yÔwU Avãyj Avhxh eyLvix in. Gi| 

847
شرح املغىن )بتحقيق مساعد املعتق( ص/١٢، مقدمة حتقيقه ملساعد املعتق ص/٢٩، ٣٠ ومقدمة حتقيقه لعبد  . 

.٣٠، ٢٤، ٢٣العزيز املبارك ص/  
848

 مقدمة حتقيق الكتاب للمعتق ص/٣٠، مقدمة حتقيق الكتاب للمبارك ص/ ٢٣ . 
849

 مقدمة حتقيق الكتاب للمبارك ص/ ٢٧ . 
850

 . ZvRyZ ZvivwRg c„. 306| 

851
 كتائب أعالم األخيار )خمطوط( ٤٩٧/أ . 

852
 . Kvkdzh hb~b 2/1749| 
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 ه ( رمحه هللا ٨٠١)ت  َمَلكالبن منار األنوار شرح 
159| wKZv‡ei bvg : kiû gvbvwij AvbIqvi| 

wjLK: Be‡b gvjvK in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avãyj jZxd, wcZvi bvg Avãyj Avhxh, 

`v`vi bvg AvgxbyÏxb, ci`v`vi bvg wdwikZv wKigvbx, ci `v`vi wbme‡Z 

Be‡b gvjvK bv‡g cÖwmw× jvf K‡ib| wZwb nvbvdx gvhnv‡ei GKRb dKxn 

I Dm~jwe`| g„Zz¨: wZwb 801 wnRix gyZvweK 1398 L„óv‡ã BwšÍKvj 

K‡ib853| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU nv‡dhyÏxb bvmvdx in. iwPZ ÔAvj gvbv‡iÕi Ab¨Zg GKwU kivn| 

wjLK Be‡b gvjvK G‡Z bvwZ`xN© cš’v Aej¤b̂ K‡i‡Qb| g~j wKZv‡ei 

Dci AwZwi³ wRwbm e„w× Kiv †_‡K weiZ i‡q‡Qb, Z‡e wKQz ïåmy›`i 

dvq`vRbK welq Zz‡j a‡i‡Qb854| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

nvbvdx gvhnv‡ei cvkvcvwk Bgvg kvwdC in. Gi ivq D‡jøL K‡i‡Qb| 

AwaKvsk mgq `jxj †ck K‡i‡Qb855| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU ÔAvj gvbv‡iÕi AZ¨šÍ DcKvix GKwU kivn hv Djvgv I 

Zzjvev‡`i wbKU †ek cÖwm×856| Avjøvgv Be‡b Av‡e`xb kvgx in. G‡K 

Dm~‡j wdK‡ni ¸iæZ¡c~Y© wKZve wn‡m‡e MY¨ K‡i‡Qb857| 

wKZvewU 1308 wn. دار الكتب العلمية ˆeiƒZ †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

                                                 
853

 . Avj AvÔjvg 4/59, Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 107| 

854
 . kiû gvbvwij AvbIqvi c„. 3| 

855
 . cÖv¸³ c„. 24-33, 192-195, 248-251| 

856
 . Kvkdzh hb~b 2/1825, Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 107| 

857
 نسمات األسحار له ص/ ٢ . 

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#334 

 ه ( رمحه هللا ٨٩٣ )ت شرح املنار البن العيين
160| wKZv‡ei bvg : kiûj gvbvi| 

wjLK: hvBbyÏxb Bebyj AvBbx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avãyi ingvb, wcZvi bvg Avey eKi, `v`vi 

bvg gynv¤§v`, Dcvwa hvBbyÏxb, Bebyj AvBbx bv‡g cÖwm×| wZwb beg 

kZvwãi nvbvdx gvhnv‡ei GKRb weÁ dKxn| wZwb Av`e, bvne Ges 

Dm~j wel‡q cvV `vb Ki‡Zb| Rb¥: wZwb 837 wnRix gyZvweK 1433 

L„óv‡ã `vwgk‡K Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 893 wnRix gyZveK 1488 

L„óv‡ã `vwgk‡K BwšÍKvj K‡ib858| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU nv‡dhyÏxb bvmvdx in. iwPZ ÔAvj gvbv‡iÕi Av‡iKwU kivn| 

wjLK Zuvi wKZve m¤ú‡K© e‡jb:859 

"ملا رأيت املختصر املسمى ابملنار يف أصول الفقه لإلمام العالمة حافظ امللة والدين 
أيب الربكات النسفي .... كتااًب مل ير مثله يف األصول .... أردت أن أخلص عليه شرحًا، 

صار، ليغىن محله يف سالكًا طريق االختصار، ومقتصرًا على أيسر شٍئ ْيكن عليه االقت
 األسفار عن كثرة األسفار، ويعني إبجياز ألفاظه على سرعة االختصار."

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z BLwZjvd D‡jø‡Li e¨vcv‡i g~j wKZv‡ei wjLK Z_v Bgvg 

bvmvdx in. Gi AbymiY K‡i‡Qb| Z‡e †hLv‡b Bgvg bvmvdx in. †Kv‡bv 

dKx‡ni bvg ¯úófv‡e D‡jøL K‡ibwb, †mLv‡b wZwb bvg my¯úófv‡e eY©bv 

K‡i w`‡q‡Qb| ms‡ÿ‡c `jxj †ck K‡i‡Qb860| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei ¸iæZ¡ Gi g‡a¨ wbwnZ †h, GwU nvbvdx gvhnv‡ei GKwU 

cÖwm× Dm~‡j wdK‡ni gZ‡bi wKZv‡ei kivn| 

                                                 
858

 . Avh hvIDj jvwgÔ 4/71, gyÔRvgyj gyAvwjødxb 2/85| 

859
 . kiûj gvbvi c„. 2-3| 

860
 . cÖv¸³ c„. 24-33, 180-194, 313-317| 
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wKZvewU 2005 C. جامعة بريوت االسالمية †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ١١٧٢)ت  لَمنريينالعرف الناسم شرح رسالة العالمة قاسم ل
161| wKZv‡ei bvg : Avj Iidzb bvwmg| 

wjLK: Avey bvRvn gvbxbx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avngv`, wcZvi bvg Avjx, `v`vi bvg Dgi, 

ci `v`vi bvg mvwjn, KzwbqvZ Avey bvRvn, Dcwa wknveyÏxb, wbmewZ bvg 

gvbxbx| `vwgk‡Ki ÔgvbxbÕ AÂ‡j Rb¥MÖnY K‡i‡Qb, weavq Zvi w`‡K 

wbmeZ K‡i gvbxbx ejv nq| wZwb Av`xe Ges nvbvdx gvhnv‡ei dKxn I 

Dm~jwe` wQ‡jb| wZwb g~jZ Zvivej~‡mi wKš‘ Rb¥ I g„Zz¨ `vwgk‡K nq| 

Rb¥: wZwb 1089 wnRix gyZvweK 1678 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: 

wZwb 1172 wnRix gyZvweK 1759 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib861| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU Avjøvgv Kv‡mg Be‡b KzZjye~Mv in. Gi Dm~‡j wdKn m¤ú‡K© 

iwPwZ GKwU wimvjvi kivn| GB wKZv‡ei ZviZxe nvbvdx gvhnv‡ei Dm~‡j 

wdK‡ni Ab¨vb¨ wKZv‡ei ZviZx‡ei b¨vq| wKZv‡ei ïiæ‡Z Dm~‡j wdK‡ni 

ms½v, Av‡jvP¨ welq Ges مابه االستمداد m¤‡̂Ü Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| 

Gici wek cÖKvi Dm~jmn wKZveyjøvn Gi Av‡jvKcvZ Kiv n‡q‡Q| AZci 

 ,hgb Cgvb, ZvnvivZ, mvjvZ, mIg† أسباب بعض الفرائض Ges عزْية، رخصة

n‡Ri Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| Gici mybœvn, BRgv I wKqv‡mi Av‡jvPbv 

Kiv n‡q‡Q| 

Gici BRwZnv`, ûKzKzjøvn I ûKzKzj Bev` m¤úKx©q AvnKvg Ges Gi 

mv‡_ m¤úwK©Z Ab¨vb¨ AvnKvg †hgb سبب، علة، شرط، عالمة m¤ú‡K© 

Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| Gici أهلية Ges Gi عوارض m¤ú‡K© Av‡jvPbv Kiv 

n‡q‡Q| 

                                                 
861

 . nvw`qvZzj Av‡idxb 1/175, 176; سلك الدرر للمر ادي ١٣٣/١-١٤٥ 
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me©‡kl wKZv‡ei Abb¨ ˆewkó¨ QqwU wewÿß gvmvBj Z_v  ،إهلام، فراسة
 |m¤ú‡K© Av‡jvPbv Kiv n‡q‡Q حكم، دليل، حجة، عرف

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK gvbxbx in. Dm~‡j wdK‡ni Ab¨vb¨ wKZv‡ei b¨vq nvbvdx 

gvhnv‡ei ivq D‡jø‡Li cÖwZ †ewk ¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qb cvkvcvwk Bgvg 

kvwdC in, Gi gvhnveI D‡jøL K‡i‡Qb| GQvov `jxj I `jx‡ji Dci 

 Zz‡j a‡i‡Qb| AwaKvsk †ÿ‡Î nvbvdx gvhnve‡K `jx‡ji Av‡jv‡K مناقشة

cÖvavb¨ w`‡q‡Qb862| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB kiv‡ni g‡a¨ mswÿß Bevi‡Z nvbvdx gvhnv‡ei mKj Dm~j mwbœe× 

n‡q‡Q863| wjLK GB wKZvewU msKj‡b Dm~‡j wdK‡ni wbf©i‡hvM¨ 

wKZvemg~n †_‡K mn‡hvwMZv wb‡q‡Qb| kv‡in in. e‡jb:864 

"إمنا هو مستمد من الكتب املعتربة والزبر احملررة، كالتوضيح والتلويح والتحرير و 
 شروح املنار، خصوصاً شرح العالمة ابن جنيم املسمى بفتح الغفار".

G‡Z منطقي Ges فلسفي welq m¤ú~Y©iƒ‡c cwinvi Kiv n‡q‡Q, hv 

mvaviYZ Dm~‡ji Ab¨vb¨ wKZv‡e cÖweó n‡q‡Q865| Gme wel‡qi cÖwZ jÿ¨ 

Ki‡j cÖZxqgvb nq †h, GwU nvbvdx gvhnv‡ei AZ¨šÍ GKwU ¸iæZ¡c~Y© 

wKZve| 

 

 ه ( رمحه هللا ٩٧٠جنيم )ت لزين بن فتح الغفار بشرح املنار 
162| wKZv‡ei bvg : dvZûj Mvd&dvi we-kiwnj gvbvi| 

wjLK: hvBb Be‡b Be&ivnxg in.| 

                                                 
862

 مقدمة حتقيق الكتاب لرتحيب بن ربيعان بن هادي الدوسري ص/١١٤ . 
863

الحظ عليه احملقق )الدوسري( يف حتقيقه ص/١٢٥ ترك أربع مسائل مهمة فقط، وهذا القدر قليل جدًا كما  . 
 الخيفى.
864

 . Avj Iidzb bvwmg c„. 134| 

865
 مقدمة حتقيق الكتاب للدوسري ص/١١١ . 
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wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` البحر الرائق لزين بن جنيم

wKZve cwiwPwZ: 

wjLK Be‡b byRvBg in. GB wKZv‡ei g‡a¨ nv‡dhyÏxb bvmvdx in. 

iwPZ ÔAvj gvbv‡iÕi gZ‡bi k‡ãi  ِحل Ges gg© eY©bv K‡i‡Qb| G‡Z wZwb 

bvwZ`xN© cš’v Aej¤^b K‡i‡Qb| GB kivnwU msKjb Kivi †ÿ‡Î wZwb 

Avjøvgv gvne~ex in. Gi ÔAvZ ZvIhxnÕ Avjøvgv ZvdZvhvbx866 in. Gi 

ÔAvZ& ZvjexnÕ Avjøvgv eveviZx in. Gi ÔAvZ& ZvKixiÕ Ges Avjøvgv Bebyj 

ûgvg in. Gi ÔAvZ& ZvnixiÕ †_‡K DcK…Z n‡q‡Qb867| 

wZwb e‡jb:868 

قرير والتحرير، "ومن أشكل عليه شئ مما كتبناه فلرياجع: التوضيح، والتلويح، والت
 فإين مل أجتاوزها غالبًا، ملا أهنا غاية يف التحقيق والتدقيق."

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wZwb BLwZjvdx gvmAvjvq Dm~jwe`‡`i BLwZjvd Zz‡j a‡i‡Qb, 

AwaKvsk †ÿ‡Î wbR gvhnv‡ei ¯̂c‡ÿ `jxj D‡jøL K‡i‡Qb Ges 

wecÿxq‡`i `jx‡ji RIqve w`‡q‡Qb869| Avi Gme wKQz wZwb nvbvdx 

gvhnv‡ei Dm~jwe`‡`i wKZve †_‡K eY©bv K‡i‡Qb| wZwb e‡jb:870 

 "مبيناً لألصح املعتمد، مفصحاً عما هو التحقيق واألوجه."
nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

Avjøvgv Be‡b byRvBg in. nvbvdx gvhnv‡ei gyZvAvLwLix‡b dzKvnv‡`i 

g‡a¨ Ab¨Zg weÁ GKRb dKxn| wdKn, KvIqv`yj wdKn, Ges Dm~‡j 

                                                 
866

هو مسعود بن عمر بن عبد هللا، التفتازاين، اإلمام، العالمة، العامل ابلنحو والصرف واملعاىن والبيان والبديع  . 
ه ، من تصانيفه الكثرية: التلويح إىل حقائق التنقيح، شرح تصريف العِزي، وشرح  ٧٩١ سنة واملنطق وغريها، تويف

.٢/٢٨٥، بغية الوعاة للسيوطي ٤/٢١٤لخيص. أنظر: الدرر الكامنة البن حجر الت  
867

 . dvZûj Mvd&dvi 1/6| 

868
 . cÖv¸³ 3/123| 

869
 . cÖv¸³ 1/26-37, 2/62-67, 3/3-6| 

870
 . cÖv¸³ 1/6| 
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wdK‡n Zvui A‡bK MÖš’ i‡q‡Q| Zb¥‡a¨ GB kivnwU GKwU D‡jøL‡hvM¨ 

wKZve| Avjøvgv Avãyj nvB jvL‡bŠex in. e‡jb: ÒAvjøvgv Be‡b byRvBg 

in. Gi iwPZ mKj MÖš’B DËg I †kÖô871| me©cwi Avjøvgv Be‡b Av‡e`xb 

kvgx in. GB kivn‡K Dm~‡j wdK‡ni GKwU ¸iæZ¡c~Y© wKZve wn‡m‡e MY¨ 

K‡i‡Qb872| 

wKZvewU 3 L‡Ê 1936 C. مطبعة مصطفي احلليب †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٧١٠كشف األسرار يف شرح املنار حلافظ الدين النسفي )ت 
163| wKZv‡ei bvg : Kvkdzj Avmivi| 

wjLK : Aveyj evivKvZ nv‡dhyÏxb Avb bvmvdx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` كنز الدقائق حلافظ الدين النسفي

wKZve cwiwPwZ: 

GwU wjLK KZ©„K iwPZ ÔAvj gvbv‡iÕi gZ‡bi ga¨g ch©v‡qi GKwU 

kivn| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK bvmvdx in. G‡Z Dm~jwe`‡`i BLwZjvd D‡jøL K‡i‡Qb Ges 

gv‡S g‡a¨ `jxjI D‡jøL K‡i‡Qb| wZwb gZ‡bi g‡a¨ dzKvnv‡`i †hme 

 |D‡jøL K‡i‡Qb, †m¸‡jv‡K e¨vL¨v K‡i‡Qb873 إمجاالً  K† أدلة Ges أقوال

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

Avjøvgv Be‡b Av‡e`xb kvgx in. G‡K Dm~‡j wdK‡ni GKwU ¸iæZ¡c~Y© 

wKZv‡e wn‡m‡e MY¨ K‡i‡Qb874| GQvov wjLK ¯̂qs Zvi wKZv‡ei kivn 

                                                 
871

 التعليقات السنية ص/ ١٣٥ . 
872

 نسمات األسحار له ص/ ٣ . 
873

 . Kvkdzj Avmivi 1/44-56, 218-229, 406-412| 

874
 نسمات األسحار له ص/٢ . 
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K‡i‡Qb, myZivs يهصاحب البيت أدرى مبا ف  Abyhvqx Ab¨vb¨ kivn A‡cÿv GwU 

ÔAvj gvbv‡iÕi †kÖô kivn nIqvi `vex`vi| 

wKZvewU 2 L‡Ê دار الكتب العلمية ˆeiƒZ †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رمحه هللا ٧٣٠كشف األسرار شرح أصول البزدوي لعالء الدين البخاري )ت 
164| wKZv‡ei bvg : Kvkdzj Avmivi| 

wjLK : AvjvDÏxb Avj eyLvix in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avãyj Avhxh, wcZvi bvg Avngv`, `v`vi 

bvg gynv¤§v`, Dcvwa AvjvDÏxb, wbmewZ bvg eyLvix| eyLvivi Awaevmx 

nIqvi Kvi‡Y eyLvix ejv nq| wZwb nvbvdx gvhnv‡ei weÁ dKxn I 

Dm~jwe` wQ‡jb| g„Zz¨: wZwb 730 wnRix‡Z BwšÍKvj K‡ib875| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU ÔDm~‡j evh`vexÕi GKwU c~Y©v½ kivn| wjLK AvjvDÏxb eyLvix 

in. G‡Z Dm~‡j evh`vexi `y‡e©va¨Zv‡K حل K‡i‡Qb, †hme رموز I إشارة 
A¯úó †m¸‡jv‡K my¯úó K‡i‡Qb Ges Bevi‡Zi إمجال I مشكالت †K 

 |K‡i‡Qb876 توضيح

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK AvjvDÏxb eyLvix in. G‡Z dzKvnv‡`i BLwZjvd I `jxj D‡jøL 

K‡i‡Qb| myZivs wZwb nvbvdx Ges Ab¨vb¨ dzKvnv‡`i ivq D‡jøL K‡i‡Qb| 

¸iæZ¡c~Y© RvqMvq cÖ‡Z¨K iv‡qi `jxj G‡b‡Qb| cvkvcvwk `jx‡ji 

Av‡jv‡K راجح Ges خمتار iv‡qi cÖvavb¨Zv w`‡q‡Qb| KLbI KLbI nvbvdx 

gvhnv‡ei `jx‡ji Dci cÖkœ DÌvcb K‡i Zvi RIqve w`‡q‡Qb| GQvov 

Dm~‡ji Avw½‡K eû dziƒC gvmAvjv eY©bv K‡i‡Qb877| 

                                                 
875

 . Avj AvÔjvg 4/13, Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 94 -95| 

876
 . Kvkdzj Avmivi 1/3| 

877
 . cÖv¸³ 1/30-32, 122-133, 184-187, 2/370-377| 
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nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

Djvgv‡q wKivg GB kivn‡K GKwU †kÖô kivn wn‡m‡e ¯̂xK…wZ 

w`‡q‡Qb| nvRx Ljxdv in. e‡jb:878  

 أنه "اعظم الشروح وأكثرها إفادة و بيااًن."
Avjøvgv Avãyj nvB jvL‡bŠex in. nvRx Ljxdv in. Gi Dc‡iv³ Dw³ 

 K‡i e‡jb:879 نقل

"هو كما قال، فإنه مشتمل على فوائد خلت عنها الزبر املتداولة، و متضمن 
لتحقيقات وتفريعات ال توجد يف الشروح املتطاولة، وطالعت أيضًا املنتخب احلسامي..... 

ابن معتربان عند األصوليني، وعليهما اعتماد أكثر صنفه بعد الفراغ عن الكشف، ومها كتا
 املتأخرين."

Avjøvgv Kvdvex in. e‡jb:880 

أن "له تصانيف مقبولة، منها: شرح أصول البزدوي املسمى بكشف األسرار، وشرح 
 املنتخب احلسامي."

wKZvewU 4 L‡Ê دار الكتاب اإلسالمي †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 

 

 ه ( رمحه هللا ٨٨٥ مرآة األصول ملوىل خسرو )ت
165| wKZv‡ei bvg : wgiAvZzj Dm~j| 

wjLK: gvIjv Lmiæ in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` غرر األحكام ملوىل خسرو

                                                 
878

 . Kvkdzh hb~b 1/112| 

879
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 94-95| 

880
Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c  كتائب أعالم األخيار )خمطوط( ٤٣٣/أ،  .  „. 94| 

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#341 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU wjL‡Ki ¯̂xq iwPZ Dm~‡ji mswÿß wKZve ÔwgiKvZzj Im~‡jÕi 

GKwU kivn| †hgb wZwb GB wKZv‡ei ïiæ‡Z e‡jb:881 

ن بسط إجيازها بكشف نكتها وإبرازها، ويشتمل على حل إشكاهلا "شرحًا يتضم
إبماطة أعضاهلا وتفصيل إمجاهلا، مع حتقيق املرام وفق مايراد، وتدقيق يف املقام فوق ما 

 يعتاد."
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK gvIjv Lmiæ in. G‡Z Dm~jwe`‡`i Dw³ Ges `jxj D‡jøL 

K‡i‡Qb| Z‡e Gi cÖwZ wZwb Lye ¸iæZ¡cÖ`vb K‡ibwb882| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

Avjøvgv Be‡b Av‡e`xb kvgx in. GB wKZve‡K Dm~‡ji GKwU ¸iæZ¡c~Y© 

wKZve wn‡m‡e MY¨ K‡i‡Qb883| 

wKZvewU  مكتبة احلرمني wiqv` †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 884ه ( رمحه هللا خمطوط ٧٤٨املقنع شرح املغين لقوام الدين الكرماين )ت 
166| wKZv‡ei bvg : Avj gyKwbÔ kiûj gyMbx| 

wjLK : Avey gynv¤§v` wKIqvgyÏxb wKigvbx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gvmE`, wcZvi bvg gynv¤§v`, `v`vi bvg 

gynv¤§v`, ci`v`vi bvg mvn&j wKigvbx, KzwbqvZ Avey gynv¤§v`, Dcvwa 

wKIqvgyÏxb| wZwb Av`xe Ges nvbvdx gvhnv‡ei GKRb weÁ dKxn I 

Dm~jwe` wQ‡jb| Rb¥: wZwb 664 wnRix gyZvweK 1266 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY 

K‡ib| g„Zz¨: wZwb 748 wnRix gyZvweK 1348 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib885| 

                                                 
881

 . wgiAvZzj Dm~j c„. 4| 

882
 . cÖv¸³ c„. 28-32, 101-109, 318-322| 

883
 نسمات األسحار ص/ ٢ . 

884
 خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض: ٥٢٩ ف، ١٢٥ لوحة . 

885
 . kvhvivZzh hvnve 6/157, Av`& `yiviæj Kvwgbv 4/351, Avb byR~gyh hvwnivn 10/183| 
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wKZve cwiwPwZ: 

GwU LveŸvhx in. iwPZ ÔAvj gyMbxÕi GKwU mswÿß kivn| wjLK G‡Z 

g~j wKZv‡ei cy‡iv gZb D‡jøL K‡ib wb| eis ...... قوله e‡j Bevi‡Zi 

kivn K‡i‡Qb| cwi‡k‡l cy‡iv wel‡qi mvivsk Zz‡j a‡i‡Qb886| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK wKIqvgyÏxb in. G‡Z BLwZjvd I `jxj D‡jø‡Li e¨vcv‡i g~j 

wKZv‡ei c×wZ Aej¤b̂ K‡i‡Qb| Z‡e g~j wKZv‡ei †hLv‡b BLwZjvd 

wKsev `jxj D‡jøL †bB, †mLv‡b wZwb BLwZjvd I `jxj D‡jøL K‡i 

w`‡q‡Qb| g~j wKZv‡ei BLwZjvd eY©bvi e¨vcv‡i †hLv‡b A¯úóZv i‡q‡Q 

Zv my¯úó K‡i w`‡q‡Qb| wZwb LveŸvhxi A‡bK e¨vcv‡i AvcwË K‡i‡Qb hv 

 |Øviv e¨v³ K‡i‡Qb887 ويل فيه نظر

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU nvbvdx gvhnv‡ei GKwU ¸iæZ¡c~Y© wKZve| †Kbbv G‡Z Dm~‡j 

wdK‡ni GKwU g~j¨evb wKZv‡ei kivn Kiv n‡q‡Q| GQvov wjLK A‡bK 

cÖ‡qvRbxq welqI ms‡hvRb K‡i‡Qb| 

 

 ه ( رمحه هللا١٣٠١وَزحْلصاري )ت گُ منافع الدقائق يف شرح جمامع احلقائق لل
167| wKZv‡ei bvg : gvbvwdD` `vKv‡qK| 

wjLK: gynv¤§v` Be‡b Avjx M~hj nvmvix in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v`, wcZvi bvg Avjx, `v`vi bvg 

Beivnxg, wbmewZ bvg M~hj nvmvix| wZwb  ُوزل حصارگ  Gi Awaevmx nIqvi 

Kvi‡Y Zuv‡K M~hj nvmvix ejv nq| Zuv‡K gynv¤§v` Avjx nv°xI  ejv nq| 

g„Zz¨: wZwb 1301 wnRix gyZvweK 1884 L„óv‡ã g°vq BwšÍKvj K‡ib888| 

wKZve cwiwPwZ: 

                                                 
886

 املقنع )خمطوط( ٤١/أ-٤٢/ب . 
887

 املقنع )خمطوط( ١/ب-٣/ب، ٤١/أ-٤٢/ب . 
888

 . Avj AvÔjvg 5/236, 6/300| 
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GwU Avey mvC` Lv‡`gx in. iwPwZ ÔgvRvwgDj nvKv‡q‡KÕi ga¨g 

ch©v‡qi GKwU kivn| wjLK e‡jb:889 

"ينطوي على زبدة افكار املتقدمني، وحيتوي على عمدة أنظار املتأخرين، انتقاه 
 تب األصول."الشارح رمحه هللا من معتربات ك

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z BLwZjvd D‡jø‡Li e¨vcv‡i g~j wKZv‡ei AbymiY 

K‡i‡Qb| Z‡e g~j wKZv‡ei wjLK †hLv‡b †Kv‡bv †Kv‡bv dKxn‡`i bvg 

D‡jøL K‡ibwb, kv‡in †mLv‡b Zv‡`i bvg ms‡hvRb K‡i w`‡q‡Qb| †Kv_vI 

`jxj D‡jøL K‡i‡Qb Avevi †Kv_vI cwinvi K‡i‡Qb890| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

Bjgx `„wó‡KvY& w`K †_‡K GwU LyeB g~j¨evb GKwU kivn| G‡Z †Kv‡bv 

welq‡K GZ `xN©vwqZ Kiv nqwb †h, wei³ G‡m hvq| Avevi GZ mswÿß 

Kiv nqwb †h, eyS‡Z Kó nq| 

 

نسمات األسحار على شرح املنار املسمى إبفاضة األنوار البن عابدين )ت 
 رمحه هللا (ه  ١٢٥٢

168| wKZv‡ei bvg : bvmvgvZzj Avmnvi| 

wjLK: Avjøvgv Be‡b Av‡e`xb kvgx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` رد احملتار على الدر املختار البن عابدين

wKZve cwiwPwZ: 

GwU wUKv MÖš’| Avjøvgv AvjvDÏxb nvmKvdx in. ÔBdvhvZzj AvbIqviÕ 

bvgK nv‡dhyÏxb in. iwPZ ÔAvj gvbv‡iÕi GKwU kivn wj‡L‡Qb| Avi 

Be‡b Av‡e`xb kvgx in. GB wUKv MÖ‡š’ nvmKvdx in. Gi BdvhvZzj 

                                                 
889

 . gvbvwdD` `vKv‡qK c„. 3| 

890
 . cÖv¸³ c„. 38-62, 203, 296-300| 
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AvbIqv‡i †hme إمجال i‡q †M‡Q †m¸‡jvi تفصيل K‡i‡Qb Ges G †ÿ‡Î 

wZwb G wel‡qi wbf©i‡hvM¨ wKZve †_‡K mn‡hvwMZv wb‡q‡Qb891| 

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK Be‡b Av‡e`xb kvgx G‡Z dzKvnv‡`i Dw³ Ges `jxj mwe Í̄v‡i 

D‡jøL K‡ibwb eis wZwb hZUzKz cÖ‡qvRb ZZUzKz D‡jøL K‡i‡Qb892| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei ¸iæZ¡ Gi g‡a¨B wbwnZ †h, GwU nvbvdx gvhnv‡ei 

me©‡kl gynvw°K Avjøvgv Be‡b Av‡e`xb kvgx in. cÖYxZ MÖš’| nvbvdx 

gvhnv‡ei Zuvi gh©v`v I g~j¨vqb me©Rb ¯^xK…Z| 

wKZvewU 1433 wn. 2012 C. g°v gyKvi&ivgv †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

َونْ  ي ْ  ه ( رمحه هللا ١١٣٠)ت  893نور األنوار شرح املنار للمالجر
169| wKZv‡ei bvg : b~iæj AvbIqvi kiûj gvbvi| 

wjLK: †gvjøv RxIqvb in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avngv` RxIqvb, wcZvi bvg Avey mvC`, 

`v`vi bvg Avãyjøvn, ci `v`vi bvg Avãyi ivh&hvK, nvbvdx, g°x, mv‡jnx, 

AZci wn›`y Í̄vbx, jvL‡bŠex| †gvjøv RxIqvb bv‡g cÖwm×| wZwb ev`kvn 

AvjgMx‡ii D Í̄v` wQ‡jb, ¯̂xq hy‡M wn›`y Í̄v‡bi nvbvdx gvhnv‡ei weÁ 

Av‡jg wQ‡jb| Rb¥: wZwb 1047 wnRix gyZvweK 1637 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY 

K‡ib| g„Zz¨: wZwb 1130 wnRix gyZvweK 1718 L„óv‡ã w`jøx‡Z BwšÍKvj 

K‡ib Ges †mLv‡bB Zuv‡K `vdb Kiv nq894| 

wKZve cwiwPwZ: 

                                                 
891

 . bvmvgvZzj Avmnvi c„. 2| 

892
 . cÖv¸³ c„. 18-22, 43-48| 

893
 جيون: بكسر فسكون ففتح، ومعناه ابهلندية احلياة. أنظر: اخلزانة التيمورية ٢٩٣/٣ . 

894
 . Avj AvÔjvg 1/109| تذكرة املصنفني لراهي ص/ ٥٠-٥٤ hdiæj gynvm&wmjxb c „. 217-219| 
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GwU nv‡dhyÏxb bvmvdx in. iwPZ ÔAvj gvbv‡iÕi gZ‡bi ga¨g 

ch©v‡qi GKwU kivn| wjLK †gvjøv RxIqvb in. wKZv‡ei ïiæ‡Z e‡jb:895 

"تنحِل منه مغلقاته، ويوِضح مشكالته، من غري تعرض لالعرتاض واجلواب، والذكر 
 ملا صدر منهم اخللل واالضطراب."

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK †gvjøv RxIqvb in. G‡Z ÔAvj gvbv‡iÕi gZ‡b †h إهبام i‡q‡Q 

Zvi توضيح K‡i‡Qb Ges †h إمجال i‡q‡Q Zvi تفصيل K‡i‡Qb Ges dzKvnv 

I Dm~jwe`‡`i Dw³ `jxjmn G‡b‡Qb| wZwb gZ‡b ewY©Z Dw³ I `jx‡ji 

e¨vL¨vi cÖwZ †ewk ¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qb, Z‡e KLbI KLbI bZzb wRwbmI 

ms‡hvRb K‡i‡Qb896| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB kivnwU nvbvdx gvhnv‡ei Dm~‡j wdK‡ni AZ¨šÍ DcKvix I 

¸iæZ¡c~Y© GKwU wKZve| evsjv‡`k, fviZ, cvwK Í̄vb I AvdMvwb Í̄vbmn 

wewfbœ †`‡ki ag©xq cÖwZôv‡b AvR ch©šÍ wkÿv wm‡jev‡mi AšÍf©y³ n‡q 

Av‡Q| GLvbKvi Djvgv I Zzjvev‡`i wbKU GwUi GZB ¸iæZ¡ †h, Gi D`~© 

I evsjv fvlvq e¨vL¨vMÖš’ cÖYxZ n‡q‡Q| 

wKZvewU 2 L‡Ê 1419 wn. حافظ ثناء هللا الزاهدي Gi ZvnKxKmn  اجلامعة
cvwK اإلسالمية Í̄vb †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
895

 . b~iæj AvbIqvi c„. 4| 

896
 . cÖv¸³ c„. 28-37, 88-97, 205-207| 
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†ZiZg Aa¨vq 

 كتب األصول على منهج املتأخرين
 

 ه ( رمحه هللا ٦٩٤بديع النظام البن الساعايت )ت 
170| wKZv‡ei bvg : evw`Db wbhvg| 

wjLK: gyhvd&dviæÏxb Be‡b mvÔAvZx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

ين البن الساعايت  |¨ªóe` جممع البحرين وملتقى النريِر

wKZve cwiwPwZ: 

GB wKZv‡ei cy‡iv bvg بديع النظام اجلامع بني كتايب البزدوي واالحكام لآلُمدي 
GwU ÔDm~‡j evh`vexÕ Ges ÔAvj BnKvg wjj Avgy`xÕ897 wKZveØ‡qi 

ms‡ÿwcZ| wjLK Be‡b mvÔAvZx in. GB wKZv‡e Dc‡iv³ wKZve `yÔwU‡K 

ms‡ÿc K‡i‡Qb Ges GB wKZve‡K wZwb PviwU  قواعدر web¨ Í̄ K‡i‡Qb898| 
 األول: يف املبادئ الكالمية واللغوية والفقهية.

 الثاين: يف األدلة الشرعية، من : الكتاب، والسنة، واإلمجاع، والقياس،  وأحكامها.
 .الثالث: يف االجتهاد واملفيت واملستفيت
 الرابع: يف ترجيحات طرق املطلوابت.

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

                                                 
897

هو أبو احلسن، على بن أيب علي بن حممد، اآلمدي، سيف الدين، العالمة، الفقيه، األصويل، كان من أذكياء  . 
ه ، من  ٦٣١شافعي، درس مبصر والشام، وتويف سنة العامل، اشتغل ابملذهب احلنبلي، ُث حتول إىل املذهب ال

، ٣/٢٩٣تصانيفه: اإلحكام يف أصول األحكام، رموز الكنوز، ولباب األلباب. أنظر: وفيات األعيان البن خلكان 
.١٤٥، ٥/١٤٤العماد ، شذرات الذهب البن ٢٩٤  

898
 بديع النظام )بتحقيق سعد السلمي( ص/ ١-٤ . 
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wjLK Be‡b mvÔAvZx in. GB wKZv‡e nvbvdx Ges kvwdC gvhnv‡ei 

dzKvnv‡`i Dw³ D‡jø‡Li cÖwZ AwaK ¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qb| AwaKvsk †ÿ‡Î 

`jxj I مناقشة Zz‡j a‡i‡Qb899| Z‡e KLbI KLbI nv¤^jx I gvwjKx 

gvhvnveI D‡jøL K‡i‡Qb900| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU nvbvdx I kvwdC gvhnv‡ei Dm~‡ji †ÿ‡Î me©‡kÖô GKwU MÖš’| 

GKvi‡Y nvbvdx I kvwdC Dfq gvhnv‡ei Djvgv‡q wKivg Gi kivn I 

e¨vL¨vMÖš’ msKj‡bi e¨vcv‡i ¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qb901| Avjøvgv Avãyj nvB 

jvL‡bŠex in. e‡jb:902 "أنه غاية يف اللطف واللطافة" 
GQvov wjLK Be‡b mvÔAvZx in. wbR hy‡Mi weÁ dKxn I Dm~jwe` 

wQ‡jb| jvL‡bŠex in. e‡jb:903 

"اشتغل ابلعلم، وبلغ رتبة الكمال، وصار إمام العصر يف العلوم الشرعية، ثقة، 
 حافظًا، متقناً يف الفروع واألصولن أقِر له شيوخ زمانه ِبنه فارس جواد يف ميدانه."

 

 ه ( رمحه هللا ٨٦١تحرير البن اهلمام )ت ال
171| wKZv‡ei bvg : AvZ& Zvnixi| 

wjLK: KvgvjyÏxb Bebyj ûgvg in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` فتح القدير البن اهلمام

wKZve cwiwPwZ: 

Avjøvgv Bebyj ûgvg in. GB wKZv‡e Dm~‡j wdK‡ni gvmvBj‡K AZ¨šÍ 

mswÿß AvKv‡i wjwce× K‡i‡Qb| hvi d‡j GB wKZve m¤ú‡K© ejv 

                                                 
899

 خمطوط بديع النظام ٢٣/أ-٢٧/ب، ٦٨/أ-٧١/ب، ١٢٤/أ-١٢٧/أ . 
900

 مقدمة حتقيق الكتاب لسعد السلمي ص/٣١ . 
901

 . Kvkdzh hb~b 1/235, 236| 

902
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 27| 

903
 . cÖv¸³ c„. 26| 
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n‡q‡Q:904 "حىت كان يعِد من األلغاز" G‡Z nvbvdx I kvwdC Dfq gvhnv‡ei 

Dm~j‡K GKwÎZ K‡i‡Qb| wKZve‡K GKwU  مقدمة Ges wZbwU  مقاالتر web¨¯Í 

K‡i‡Qb| 

حتدث يف املقدمة عن تعريف أصول الفقه، وموضوعه، واملقدمات املنطقية، وما 
 ألصول.يستمد منه علم ا

أما املقاالت: فاألوىل منها يف املبادئ اللغوية، وفيها مخسة فصول: األول تقسيم 
اللفظ من حيث االشتقاش وعدمه، والثاين يف الداللة من حيث ظهورها وخفاؤها، والثالث 
يف تقسيم اللفظ إىل املرادف واملباين، والرابع يف تقسيم اللفظ إىل: الكلي واجلزئي أواًل، 

الفعل واحلرف اثنياً، واملشرتك وما يقابلها اثلثاً، واخلاص والعام رابعاً، والفصل واالسم و 
 اخلامس يف تقسيم املفر إىل: احلقيقة واجملاز، وفيه حتدث عن حروف املعاين.

واملقالة الثانية يف أحوال املوضوع، وفيها مخسة أبواب: األول يف احلكم واحلاكم 
لثاين يف الكتاب أول أدلة األحكام، والثالث يف السنة، واحملكوم فيه واحملكوم عليه، وا

 والرابع يف اإلمجاع، واخلامس يف القياس.
 واملقالة الثالثة واألخرية يف مباحث االجتهاد وما يتبعها من تقليد و إفتاء.

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK Bebyj ûgvg in. G‡Z BLwZjvdx gvmAvjvq Dm~jwe`‡`i 

gvhnve I `jxj ms‡ÿ‡c eY©bv K‡i‡Qb| Z‡e KziAvb mybœvn †_‡K A‡bK 

D`vniY †ck K‡i‡Qb| eû RvqMvq cÖkœ K‡i Zvi RIqve w`‡q‡Qb905| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZv‡ei gZb AZ¨šÍ gReyZ, kã Kg, gg© ïå my›`i| Avjøvgv 

Kvdvex, Be‡b Av‡e`xb kvgx I jvL‡bŠex in. GB wKZve‡K wbf©i‡hvM¨ I 

                                                 
904

 . Kvkdzh hyb~b 1/358, ZvBmxiæZ& Zvnixi wj Avgxi ev`kvn 1/2| 

905
 . AvZ& Zvnixi c„. 25-43, 134-141, 380-386| 
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MÖnY‡hvM¨ wKZve wn‡m‡e MY¨ K‡i‡Qb906| GQvov wKZv‡ei wjLK nvbvdx 

gvhnv‡ei weÁ dKxn I Av‡jg wQ‡jb| Zuvi m¤ú‡K© ejv n‡q‡Q:907 

رًا، حافظاً، َنواًي،   "كان إمامًا، نظاراً، فارسًا يف البحث، فروعيًا، أصوليًا، حمِداثً، مفسِر
 كالميًا، منطقياً، جدليًا."

 

 ه ( رمحه هللا ٧٤٧محبويب )ت تنقيح األصول لل
172| wKZv‡ei bvg : ZvbKxûj Dm~j| 

wjLK : DevB ỳjøvn Avj gvne~ex in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` النقاية خمتصر الوقاية لعبيد هللا احملبويب

wKZve cwiwPwZ: 

GwU Dm~‡j wdK‡ni cÖwm× GKwU gZ‡bi wKZve| wjLK GB wKZvewU 

msKj‡b ÔDm~‡j evh`vexÕi Dci wbf©i K‡i‡Qb| Avi dLiæÏxb ivhx908 

in. Gi احملصول Ges Be‡b nv‡Re909 in. Gi منتهى السوال wKZveØ‡qi 

mvivsk Zz‡j a‡i‡Qb| Gi mv‡_ †kÖô حتقيق Ges g~j¨evb تدقيق †ck 

K‡i‡Qb| †hgb wZwb wKZv‡ei gyKvÏvgvq e‡jb:910 

                                                 
906

 bvmvgvZzj Avmnvi c„. 2, Avj dvIqvB`yj كتائب أعالم األخيار )خمطوط( ٥٣٠/ب، ٥٣١/أ . 

evwnq¨vn c„. 180| 

907
 . cÖv¸³ (GK I wZb)| 

908
 هو أبو عبد هللا، حممد بن عمر بن احلسني، القرشي، الطربي األصل، الرازي املولد، امللِقب فخر الدي، من  . 

ه ، ومن ٦٠٦كبار علماء الشافعية، كان إمام وقته يف العلوم العقلية، وأحد األئمة يف العلوم الشرعية، تويف سنة 
شافعية صول، ومفاتيح الغيب يف التفسري. أنظر: طبقات التصانيفه: شرح الوجيز للغزايل، احملصول يف علم األ

  .٢١٨-٢١٦، طبقات الشافعية للحسيين ص/ ١٢٤، ٢/١٢٣لإلسنوي 
909

هو أبو عمرو، عثمان بن عمر بن أيب بكر، املالكي، َنوي، فقيه، أصويل، عالمة، كان رأسًا يف علوم كثرية،  . 
ه، وآخر يف ه ، من تصانيفه: الكافية يف النحو، وخمتصر يف أصول الفق ٦٤٦عام درس بدمشق، ُث مبصر، وهبا تويف 

.١٣٥، ٢/١٣٤، بغية الوعاة للسيوطي ١٣/١٧٦الفقه. أنظر: البداية النهاية البن كثري   
910

 . ZvbKxûj Dm~j c„. 14| 
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لى مباحثة أصول الفقه للشيخ "ملا رأيُت فحول العلماء مكِبني يف كل عهد وزمان ع
اإلمام مقتدى األئمة العظام فخر اإلسالم على البزدوي، وهو كتاب جليل الشأن، ابهر 
الربهان، مركوز كنوزه يف صخور عباراته، ومرموز غوامض نكته يف دقائق إشاراته، و 

اردت  -وجدت بعضهم طاعنني على ظواهر ألفاظه، لقصور نظرهم عن مواقع أحلاظه
ه و تنظيمه، وحاولُت تبيني مراده وتفهيمه وعلى قواعد األصول أتسيسه وتقسيمه، تنقيح
فيه زبدة مباحث احملصول و أصول اإلمام املدِقق مجال العرب ابن احلاجب، مع  مورداً 

حتقيقات بديعة، وتدقيقات غامضة منيعة َتلو الكتب عنها، سالكًا فيه مسلك الضبط 
 سحر، متمسكاً بعروة اإلجياز."واإلجياز، ومتشِبثاً ِبهداب ال

wZwb wKZve‡K ïiæ K‡i‡Qb Dm~‡j wdK‡ni تعريف Øviv| Gici Dm~‡j 

wdKn‡K `yÔfv‡e wef³ K‡i‡Qb| 

 يف األدلة الشرعية، وفيه أربعة أركان: –القسم األول 
 يف الكتاب، وفيه ابابن: –الركن األول 
 ة تقسيمات:يف تقسيم اللفظ ابلنسبة إىل املعىن أربع -الباب األول

 تقسيمه ابعتبار وضعه للمعىن إىل: اخلاص، والعام، واملشرتك، واملؤؤل. -١
 تقسيمه ابعتبار استعماله يف املعىن إىل: احلقيقة، واجملاز، والصريح، والكناية. -٢
تقسيمه ابعتبار ظهور معناه وخفائه إىل: الظاهر، والنص، واملفسر، واحملكم، وما  -٣

 واملشكل، واجململ، واملتشابه.يقابلها من: اخلفي، 
تقسيمه ابعتبار كيفية داللته على املعىن إىل: عبارة النص، وإشارة النص، وداللة  -٤

 النص، واقتضاء النص.
يف إفادة اللفظ احلكم الشرعي، من: الوجوب، واحلرمة، وغريمها.  –الباب الثاين 

 وحتدث فيه عن األمر والنهى وما يتعلق هبما من مباحث.
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يف السنة، وصرح فيه "أن األقسام اليت ذكرت يف الكتاب اثبتة ههنا  -كن الثاينالر 
 911أيضاً، فال نشتغل هبا."

وحتدث فيه عن شرائط الراوي، وحمل اخلرب من حقوق هللا وحقوق العباد، وكيفية 
السماع والضبط والتبليغ، والطعن، وأفعال النيب صلى هللا عليه وسلم والوحي، وأنه ظاهر 

 .وابطن
كما حتدث يف آخره عن: شرائع من قبلنا، وتقليد الصحايب، والبيان ِبنواعه: التقرير، 

 والتفسري، والتغيري، والتبديل )النسخ( والضرورة.
يف اإلمجاع، وتكلم فيه بعد تعريفه عن: ركنه وأهلية من ينعقد يف  -الركن الثالث

 اإلمجاعن وشروطه، وحكمه.
يه على: تعريفه، واالختالف يف حجيته، وشرطه، القياس، وعِرج ف -الركن الرابع

وعلته، وأقسامه، ودفع العلل املؤثرة، والعلل الطردية، واالنتقال واحلجج الفاسدة، 
 ومباحث أخرى.

 ُث ذيله ابحلديث عن: الرتجيح واالجتهاد.
 يف احلكم، ورتب فيه الكالم على ثالثة أبواب: -القسم الثاين

، وحتدث فيه عن الواجب وأخواته من السنة و....، يف مباحث احلكم نفسه -األول
 والعزْية، والرخصة، والركن، والعلة، والسبب والعالمة والشرط.

يف مباحث احملكوم به )فعل املكلف( من حقوق هللا، وحقوق العباد، وما  -الثاين
 اجتمع فيه حق هللا وحق العبد وأحدمها غالب.

كِلف، وحتدث فيه عن األهلية وعوارضها، يف مباحث احملكوم عليه من امل -الثالث
 وبه ختم الكتاب.

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

                                                 
911

 تنقيح األصول ص/ ٢، ٣ . 
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wjLK GB wKZv‡e nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i ci¯ú‡ii BLwZjvd 

D‡jøL K‡i‡Qb Ges nvbvdx I kvwdC gvhnv‡ei ci¯ú‡i BLwZjvd D‡jøL 

K‡i‡Qb| AwaKvsk †ÿ‡Î `jxj D‡jøL K‡i‡Qb| Avi me wKQz‡ZB wZwb 

 |Aej¤^b K‡i‡Qb912 اختصار

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZvewU Dm~‡j wdK‡ni AZ¨šÍ cÖwm× GKwU gZ‡bi wKZve| 

nvbvdx gvhnv‡ei Djvgv‡q wKivg G‡K cvV¨ wm‡jevm wn‡m‡e MY¨ 

K‡i‡Qb| A‡b‡KB Gi kivn I wUKvMÖš’ iPbv K‡i‡Qb913 Ges cÖksmvg~jK 

gšÍe¨ e¨³ K‡i‡Qb914| 

wjLK wb‡RB Gi GKwU kivn wj‡L‡Qb| hvi bvg w`‡q‡Qb  التوضيح يف
 Øviv| Avjøvgv ZvdZvhvbx in. gZb I kivn GB Dfq حِل غوامض التنقيح

wKZv‡ei cÖksmvq e‡jb:915 

يحر " ْنقر قر َوالنِرْحرريرر اْلُمَدقِر  -إرنَّ كرَتاَب الت َّ َمامر اْلُمَحقِر يحر لرإْلر ْوضر لت َّ ى ابر هر اْلُمَسمَّ قر َمَع َشْرحر
حر َأْغَصانر اْلُفُروعر  ، َوُمنَ قِر ُقولر ، َواْلَمن ْ يَزانر اْلَمْعُقولر لر مر رَايَةر ُمَعدِر َعَلمر اهلْرَدايَةر َوَعاملرر الدِر

اَلمر  ، َأْعَلى اَّللَُّ َدرََجَتُه يفر َدارر السَّ ْساَلمر رريَعةر َواإْلر ٌل   -َواأْلُُصولر َصْدرر الشَّ كرَتاٌب َشامر
يٌط خلرُاَلَصةر   َتَخٍب َكاٍف، َوحَبٌْر حمُر َزانَةر ُكلِر ُمن ْ ْن خر ٌل مر ُكلِر َمْبُسوٍط َواٍف، َونرَصاٌب َكامر

مير  يٍط، فريهر كرَفايٌَة لرتَ ْقدر يٍز َوَوسر ْن ُكلِر َوجر َواُه مر ا سر ٌز ُمْغٍن َعمَّ يٍط، وََكن ْ يٍد َوَبسر ُْسَتْصَفى ُكلِر َمدر  مبر
يبر  يَزانر اأْلُُصولر َوهَتْذر َا، نَ َعْم  مر يل َأرَْكاهنر يلر َمَباينر اْلُفُروعر َوتَ ْعدر َايٌَة يفر حَتْصر َا، َوُهَو هنر َأْغَصاهنر

ْن َرْفعر  ، َواْستَ ْوىَل َعَلى اأْلََمدر اأْلَْقَصى مر يقر يًعا يفر َكْشفر َأْسَرارر التَّْحقر َهاًجا َبدر ن ْ َقْد َسَلَك مر
، َمَع َشرريفر زرايَ  َا رَْتَق آَذاهنررْم َمَنارر التَّْدقريقر يفر َما فَ َتَق هبر ، َوَلطر ي اأْلَْفَكارر َها أَْيدر ت ْ َداٍت َما َمسَّ

، َواَنَل يفر  ، َوَصاَر َكاأْلَْمثَالر يفر اأْلَْمَصارر ََذا طَاَر َكاأْلَْمطَارر يفر اأْلَْقطَارر ، َوهلر ُأوُلو اأْلَْبَصارر
، َواَل ا ْشترَهارر ْن االر .اآْلفَاقر َحظًّا مر َهارر ْمسر يفر نرْصفر الن َّ  ْشترَهاَر الشَّ

                                                 
912

 . ZvbKxûj Dm~j 1/15-122, 375-419| 

913
 . Kvkdzh hb~b 1/496-499| 

914
 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 4/370, ZvRyZ ZvivwRg c„. 203, Kvkdzh hyb~b 1/496, Avj 

dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 112| 

915
 التلويح له ٥/١ . 
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ْهرر َأْفئرَدًة هَتَْوى إلَْيهر َوَأْكَباًدا  ْن ُفَضاَلءر الدَّ ْهرر لرَكثررٍي مر َوَقْد َصاَدْفت جُمَْتازري َما َورَاَء الن َّ
نَي يفر َكْشفر َهائرَمًة َعَلْيهر، َوُعُقواًل َجاثرَيًة َبنْيَ َيَدْيهر، َوَرَغَباٍت ُمْستَ ْوقرَفَة اْلمَ  مر طَااَي َلَدْيهر، ُمْعَتصر

أْلَْصَدافر  لرئر ابر َارر َأْسَراررهر َعَلى الآلَّ ، قَانرعرنَي يفر حبر ي َواأْلَْطَرافر حْلََواشر  ."َأْسَتاررهر ابر
 

 ه ( رمحه هللا ٧٤٧التوضيح يف حِل غوامض التنقيح للمحبويب )ت 
173| wKZv‡ei bvg : AvZ& ZvIhxn| 

wjLK : DevB ỳjøvn Avj gvne~ex in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

 |¨ªóe` النقاية خمتصر الوقاية لعبيد هللا احملبويب

wKZve cwiwPwZ: 

GwU wjL‡Ki ÔZvbKxûj Dm~‡jÕi gZ‡bi kivn| wZwb gyKvÏvgvq 

e‡jb:916 

"ملا وِفقين هللا تعلى بتأليف تنقيح األصول، أردت أن أشرح مشكالته و أفتح 
ضًا عن شرح املواضع اليت من مل حيلها بغري إطناب ال حيل له النظر يف ذلك مغلقاته، معر 

 الكتاب."
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z dzKvnv‡`i BLwZjvd I `jxj D‡jøL K‡i‡Qb, Z‡e 

mwe Í̄v‡i eY©bv K‡ibwb917| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU nvbvdx gvhnv‡ei AZ¨šÍ wbf©i‡hvM¨ I DcKvix GKwU wKZve918| 

A‡bK Djvgv‡q wKivg Gi cÖksmv K‡i‡Qb919| GB wKZvewUi GZB ¸iæZ¡ 

                                                 
916

 . AvZ& ZvIhxn 1/8| 

917
 . cÖv¸³ c„. 104-126, 320-346, 574-577| 

918
 منافع الدقائق للگوزحلصاري ص/ ٣، نسمات األسحار البن عابدين ص/ ٢ . 

919
 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 4/370, ZvRyZ ZvivwRg c„. 203, Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 

112| 
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†h, GwU AvdMvwb Í̄vbmn fviZ Dcgnv‡`‡ki eû wkÿv cÖwZôv‡b cvV¨ 

cy¯Í‡Ki AšÍf©y³ n‡q Av‡Q| 

 ه ( رمحه هللا ٩٨٧تيسري التحرير ألمري ابدشاه )ت يف حدود 
174| wKZv‡ei bvg : ZvBmxiæZ& Zvnixi| 

wjLK: Avgxi ev`kvn in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v` Avgxb, wcZvi bvg gvng~` eyLvix, 

wZwb Avgxi ev`kvn bv‡g cÖwm×| nvbvdx gvhnv‡ei dKxn I gynvw°K| 

eyLvivi Awaevmx| g„Zz¨: wZwb cÖvq 987 wnRix‡Z BwšÍKvj K‡ib920| 

wKZve cwiwPwZ: 

GwU Avjøvgv Bebyj ûgvg in. iwPZ ÔAvZ& Zvnix‡iÕi GKwU kivn| 

wjLK wKZv‡ei gyKvÏvgvq e‡jb:921 

"صرفُت خيار عمري يف حِل مشكالته، وبذلُت كمال جهدي يف فتح مغلقاته، 
وابلغت يف التنقيح والتوضيح، واكتفيت فيما يتبادر ابلتلويح، واقتصدت بني اإلجياز 

هاب، وكِررت فيه التغيري والتبديل، إلصالح اخللل واإلطناب، احرتازًا عن اإلمالل واإلس
 وقصد التسهيل."

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z AwaKvsk RvqMvq BLwZjvd I `jxj D‡jø‡Li e¨vcv‡i g~j 

wKZve ÔAvZ& Zvnix‡iÕi AbymiY K‡i‡Qb922| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU ÔAvZ& Zvnix‡iÕi GKwU AZ¨šÍ DcKvix kivn| A‡b‡KB Gi 

cÖksmv K‡i‡Qb923| 

wKZvewU 2=4 L‡Ê دار الفكر ˆeiƒZ †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

                                                 
920

 . nvw`qvZzj Av‡idxb 2/249, gyÔRvgyj gyAvwjødxb 3/148| 

921
 . ZvBmxiæZ& Zvnixi 1/2| 

922
 . cÖv¸³ 1/334-345| 

923
 . Kvkdzh hyb~b 1/358| 
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 ه ( رمحه هللا ٨٣٤)ت  َناريلفَ فصول البدائع يف أصول الشرائع ل
175| wKZv‡ei bvg : dzQ~jyj ev`v‡q| 

wjLK : kvgmyÏxb dvbvix in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v`, wcZvi bvg nvghvn, `v`vi bvg 

gynv¤§v`, Dcvwa kvgmyÏxb, wbmewZ bvg  َأو الَفَنري َناريالف  ÔdvbvixÕ| dvbvi 

MÖv‡gi w`‡K wbmeZ K‡i Zuv‡K dvbvix ejv nq| wZwb gvbwZK I Dm~‡j 

cvi`k©x wQ‡jb| Rb¥: wZwb 751 wnRix gyZvweK 1350 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY 

K‡ib| g„Zz¨: wZwb 834 wnRix gyZvweK 1431 L„óv‡ã BwšÍKvj K‡ib924| 

wKZve cwiwPwZ: 

wjLK dvbvix in. GB wKZve‡K GKwU فاحتة GKwU مطلب `yÔwU مقصد 
Ges  خامتةر web¨¯Í K‡i‡Qb| 

 أما الفاحتة، ففيها أربعة مقاصد: 
 األول يف تعريف أصول الفقه. 

 الثاين يف فائدته. 
 الثالث يف التصديق مبوضوعية موضوعه. 

 الرابع فيما يستمِد منه.
 وأما املطلب، ففيه مقدمتان:

 األوىل يف حديث موجز حول أدلة الشرع.

                                                 
924

 . Avj AvÔjvg 6/110, Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 166, kvhvivZzh hvnve 7/209| 
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الثانية يف املبادئ التفصيلية، وفيها ثالثة مقاصد: األول يف املبادئ الكالمية، والثاين 
يف املبادئ اللغوية، والثالث يف املبادئ األحكامية من: احلاكم، واحلكم، واحملكوم فيه، 

 احملكوم عليه.و 
وأما املقصدان، فاألول منهما يف أحكام األدلة األربعة، وفيه أربعة أركان: األول يف 
الكتاب، وفيه مقدمة وعشرون فصاًل، والثاين يف السنة، وفيه مقدمة وعدة فصول، 
والثالث يف اإلمجاع، وفيه مقدمة وعشرة فصول، والرابع يف القياس واألدلة املختلف فيها 

 الفاسدة. واألدلة
 واملقصد الثاين يف التعارض والرتجيح.

 واخلامتة يف االجتهاد ومسائل الفتوى واملفيت واملستفيت.
BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK dvbvix in. G‡Z Dm~jwe`‡`i Dw³ `jxjmn eY©bvi cÖwZ 

¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qb| `jx‡ji ch©v‡jvPbv K‡i‡Qb Ges `jx‡ji Av‡jv‡K 

gReyZ Dw³‡K cÖvavb¨ w`‡q‡Qb925| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GwU Dm~‡j wdK‡n msKwjZ DcKvix †kÖô wKZvemg~‡ni Ab¨Zg GKwU 

wKZve| GB فن Gi eû gvmvBj dzKvnv‡`i Dw³ `jxjmn G‡Z mwbœe× 

n‡q‡Q| Dciš‘ `jx‡ji Dci مناقشة n‡q‡Q| GQvov wjLK ¯̂xq hy‡Mi weÁ 

Av‡jg I dKxn wQ‡jb| Zuvi cÖksmvq ejv n‡q‡Q:926 

أنه "أوحد زمانه يف العلوم النقلية وأغلب أقرانه يف العلوم العقلية، شيخ دهره يف 
العلم واألدب، وجمتهد عصره يف اخلالف واملذهب، وهو أحد الرؤساء الذين انفرد كل 

 منهم على رأس القرن الثامن."
wKZvewU 2 L‡Ê 1427 wn. 2006 C. حممد حسني حممد حسن إْساعيل Gi 

ZvnKxKmn دار الكتب العلمية ˆeiƒZ †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

                                                 
925

 . dzQ~jyj ev`v‡q 1/119-126, 2/13-20, 82-88| 

926
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 166| 
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 ه ( رمحه هللا ٩٠٦الوجيز يف أصول الفقه للكرْرماسيت )ت 
176| wKZv‡ei bvg : Avj IqvRxh dx Dm~wjj wdKn| 

wjLK: BDmyd wKigvwmZx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg BDmyd, wcZvi bvg †nvmvBb, wbmewZ bvg 

wKigvwmZx, †KD †KD wKigvwmbx e‡j‡Qb| wZwb nvbvdx gvhnv‡ei dKxn 

I Av‡jg wQ‡jb| Dj~‡g Avivweqv I Dj~‡g kiBq¨vn cvwÊZ¨ jvf 

K‡i‡Qb| wKQzw`b Aa¨vcbvi Kv‡R wb‡qvwRZ wQ‡jb cieZ©x‡Z wePvicwZi 

`vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb| g„Zz¨: wZwb 906 wnRix gyZvweK 1500 L„óv‡ã 

BwšÍKvj K‡ib| †KD †KD e‡j‡Qb wZwb 900 wKsev 920 wnRix‡Z 

BwšÍKvj K‡ib927| 

wKZve cwiwPwZ: 

wKZv‡ei bvg ØvivB eySv hvq †h, GwU Dm~‡j wdK‡ni GKwU mswÿß 

wKZve| wjLK G‡Z Dm~‡j wdK‡ni gvmvBj‡K mswÿßfv‡e eY©bv K‡i‡Qb| 

Gi welqe ‘̄ I wjLb c×wZ m¤ú‡K© wZwb wKZv‡ei gyKvÏvgvq Bw½Z K‡i 

e‡jb:928 

"هذا ما قصده أضعف عباد هللا: يوسف بن حسني الكرماسىت من حترير أصول 
احلنفية، مع اإلشارة إىل أصول الشافعية، معرضاً عن الدليل واملثال، إال اندراً فيما اشتِدت 

جيزاً احلاجة إليه، تسهياًل للطالبني لثواب رب العاملني، وْساه عند اختتامه بلطفه تعاىل و 
 .... ورتبته على عشرة مراصد." وهي:

 يف املقدمة. -املرصد األول

                                                 
927

 . Avj AvÔjvg 8/227| 

928
 . Avj IqvRxh dx Dm~wjj wdKn c„. 5| 
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 يف أن للعامل صانعاً موجودًا.... -املرصد الثاين
 يف مباحث تتعلق ابلعربية، وهي: -املرصد الثالث

 األول يف احلقيقة واجملاز، والصريح والكناية.
 الثاين يف اخلاص والعام، واملطلق واملقيد.

 شرتك واملؤول.الثالث يف امل
 الرابع يف العبارة واإلشارة، والداللة واالقتضاء.

 اخلامس يف الظاهر والنص، واملفسر واحملكم، وما يقابلها.
 السادس يف البيان )بيان التقرير، والتفسري، والتغيري، والضرورة والتبديل(.

 السابع يف املنطوق واملفهوم )الوجوه الفاسدة(
 الثامي يف حروف املعاين.

يف األحكام )الصحة، والبطالن، والفساد، والعزْية والرخصة،  -املرصد الرابع
والركن، والعلة، والسبب، والشرط، والعالمة، واحملكوم به من حقوق هللا وحقوق 

 العباد.... واألهلية ِبقسامها وعوارضها(.
 يف الكتاب، وفيه حتدث عن األمر والنهي أيضًا. -املرصد اخلامس

 يف السنة. -املرصد السادس
 يف اإلمجاع. -املرصد السابع
 يف القياس. –املرصد الثامن 
 يف املعارضة والرتجيح. -املرصد التاسع
 يف االجتهاد. -املرصد العاشر

BLwZjvd I cÖgvY Dc ’̄vcb c×wZ: 

wjLK G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei Bgvg‡`i BLwZjvd D‡jøL K‡i‡Qb Ges 

A‡bK RvqMvq Bgvg kvwdC, Bgvg gvwjK I Ab¨vb¨‡`i ivqI D‡jøL 
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K‡i‡Qb929| Avi gyKvÏvgvq wZwb e‡j‡Qb †h, Lye cÖ‡qvRb Qvov wZwb 

`jxj †ck K‡ibwb930| 

nvbvdx gvhnv‡e Gi ¸iæZ¡: 

GB wKZvewU mswÿß I AvKv‡i †QvU n‡jI Gi BeviZ AZ¨šÍ cÖvÄj 

I mnR-mij mvejxj, GQvov Dm~jwe`‡`i ivqI mwbœe× n‡q‡Q| Gi Øviv 

cÖZxqgvb nq †h, GwU GKwU g~j¨evb wKZve| GZ`m‡Ë¡I wKZvewU mK‡ji 

Kv‡Q Ab¨vb¨ wKZv‡ei b¨vq GZUv cÖwm× bq| 

wKZvewU 1404 wn. 1984 C. السيد عبد اللطيف Gi ZvnKxKmn  دار
 |K cÖKvwkZ n‡q‡Q‡_† اهلدى للطباعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
929

 . Avj IqvRxh c„. 8-24| 

930
 . cÖv¸³ c„. 5| 
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†PŠÏZg Aa¨vq 

فتاءة يف أصول الفقه واإلديثالكتب احل  

 

 (ه  ١٣٦٢ اتريخ امليالد) العثماينحملمد تقي اإلفتاء وآدابه أصول 

177| wKZv‡ei bvg : Dm~jyj BdZv Iqv Av`veyû| 

wjLK : Avjøvgv ZvKx Dmgvbx| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: bvg gynv¤§v` ZvKx Dmgvbx| wcZvi bvg gydZx 

gynv¤§v` kdx in.| fvBm wcÖwÝcvj `viæj Dj~g KivPx| fvBm †cÖwm‡W›U 

gvRgvDj wdKwnj Bmjvgx †RÏv, †mŠ`x Avie| mv‡eK wePvicwZ Bmjvgx 

kixÔAv Av`vjZ mycÖxg †KvU© cvwK Í̄vb| wZwb eZ©gvb hy‡Mi Bmjvgx 

A_©bxwZ, e¨vswKs I evwYR¨bxwZi gyRvwÏ` Ges Av‡jvob m„„wóKvix eû MÖš’ 

cÖ‡YZv| Rb¥: 5 kvIqvj 1362 wnRix, A‡±vei 1943 L„óvã| 

wKZve cwiwPwZ: 

GB wKZvewU ZvLvm&mym wdj wdKn Iqvj BdZvi Zvwjeyj Bjg‡`i 

Kv‡Q mycwiwPZ I AZex Riæix GKwU MÖš’| wjLK GB wKZv‡e ÔdZIqvÕi 

ms½v, dZIqvi cÖKvi, dZIqvi ¸iæZ¡, mj‡d mv‡jnxb‡`i hy‡M dZIqvi 

gvbnvR I c×wZ, ivm~j mvnvev Zv‡eCb‡`i hy‡M dZIqvi aiY, تدوين فقه 
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gvhnve I ZvKjx`, ZevKv‡Z dzKvnv, ZevKvZz gvmvBwjj nvbvwdq¨vn 

m¤ú‡K© AZ¨šÍ cÖvÄj fvlvq bvwZ`xN© Av‡jvPbv K‡i‡Qb| GQvov nvbvdx 

gvhnv‡ei Ôimgyj gydZxi wbqgbxwZÕ †Kvb& †ÿ‡Î Ab¨ gvhvnve Abyhvqx 

dZIqv cÖ`vb Kiv hvq, الزمانتغري األحكام بتغري  Ges dZIqv cÖ`v‡bi 

AvnKvg I gvbnvR cÖm‡½ dzKvnv‡`i Dw³ m¤ŵjZ †kÖô Av‡jvPbv 

K‡i‡Qb| 

wKZvewU eZ©gv‡b evsjv‡`‡ki cÖvq mKj `viæj BdZvq cvV¨ 

wm‡jev‡mi AšÍfz©³| A‡b‡KB Gi kivn I nvwkqv MÖš’ iPbv K‡i‡Qb| 

wKZvewU 1432 wn. 2011 L„. يمكتبة معارف القرآن كراتش  cvwK Í̄vb †_‡K 

cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 (م١٩٣٢ اتريخ امليالد) لزحيليل أصول الفقه اإلسالمي

178| wKZv‡ei bvg : Dm~jyj wdKwnj Bmjvgx| 

wjLK : W. Iqvnevn hynvBjx| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Iqvnevn, wcZvi bvg gy Í̄dv| wZwb eZ©gv‡b 

`vwgkK BDwbfvwm©wUi cÖ‡dmvi Ges wdKn I Dm~‡j wdKn wefv‡Mi cÖavb| 

Rb¥: wZwb `vwgk‡Ki دير عطية bvgK kn‡i 1932 L„óv‡ã Rb¥ MÖnY K‡ib| 

wZwb GL‡bv (2015 L„.) RxweZ Av‡Qb| 

wKZve cwiwPwZ: 

W. Iqvnev hynvBjx eZ©gvb hy‡Mi GKRb cÖw_Zhkv M‡elK Av‡jg| 

Zuvi iwPZ أصول الفقه اإلسالمي wKZvewU Aaybv hy‡M Dm~‡j wdK‡ni RM‡Z 

Av‡jvob m„wóKvix GKwU ïå my›`i wKZve|  

wjLK wKZve‡K GKwU متهيد Ges AvUwU ابب G web¨ Í̄ K‡i‡Qb| 

أما التمهيد: فهو يف تعريف علم أصول الفقه، وبيان موضوعه، والغاية من تدريس 
 الفقه واألصول.

 وأما األبواب فهي ما أييت:
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 م الشرعية، وفيه أربعة فصول:الباب األول: األحكا
 الفصل األول: احلكم.
 الفصل الثاين: احلاكم.

 الفصل الثالث: احملكوم فيه أو به.
 الفصل الرابع: احملكوم عليه.

 الباب الثاين: طرق استنباط األحكام من النصوص، وفيه فصالن:
 الفصل األول: الدالالت أو كيفية االستنباط.  
 عاين.الفصل الثاين: حروف امل  

 الباب الثالث: مصادر األحكام الشرعية، وفيه فصالن:
 الفصل األول: املصادر األصلية أو املتفق عليها. وفيه أربع مباحث. 

 املبحث األول: القرآن الكرمي.

 املبحث الثاين: السنة الشريفة.
 املبحث الثالث: االمجاع.

 املبحث الرابع: القياس.
 أو املختلف فيها. وفيه تسعة مباحث.الفصل الثاين: املصادر التبعية  
 املبحث األول: االستحسان.  
 املبحث الثاين: املصاحل املرسلة أواالستصالح.  
 املبحث الثالث: العرف.  
 املبحث الرابع: شرع من قبلنا.  
 املبحث اخلامس: مذهب الصحايب.  
 املبحث السادس: االستصحاب.  
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 املبحث السابع: الذرائع.  
 الثامن: أدلة أخرى يف الفقه خمتلف فيها.املبحث   
 املبحث التاسع: مصادر فقهية غري شرعية.  

 الباب الرابع: النسخ.
 الباب اخلامس: تعليل النصوص.

 الباب السادس: مقاصد الشريعة العامة.
 الباب السابع: االجتهاد والتقليد، وفيه فصالن: 

 الفصل األول: االجتهاد. 
 الفصل الثاين: التقليد.

 الباب الثامن: التعارض والرتجيح بني األدلة، وفيه فصالن:
 الفصل األول: التعارض.

 الفصل الثاين: الرتجيح.
wKZvewU 2 L‡Ê cÖ_g ms¯‹iY 1406 wn. 1986 L„. دار الفكر دمشق 

†_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 ه ( رح١٣٧٥)ت  عبد الوهاب خالفل وخالصة اتريخ التشريع لم أصول الفقهع

179| wKZv‡ei bvg : Bjgy Dm~wjj wdKn 

wjLK : Avãyj Iqvn&nve Lvjøvd in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avãyj Iqvn&nve Lvjøvd| Rb¥: 1305 wnRix 

gyZvweK 1888 Cmvqx| g„Zz¨: 1375 wnRix gyZvweK 1956 Cmvqx| wZwb 

wQ‡jb weÁ gynvwÏm, Dm~jwe`, dKxn Ges ة العربية ابلقاهرةجممع اللغ  Gi 

m`m¨| eû MÖš’ cÖ‡YZv wQ‡jb| Zb¥‡a¨: 
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، نور من اإلسالم، السياسة الشرعية، الوقف واملواريث، أحكام األحوال الشخصية
 .علم أصول الفقه وخالصة اتريخ التشريع، لم أصول الفقهع

wKZve cwiwPwZ: 

GwU Aaybv hy‡Mi msKwjZ Dm~‡j wdK‡ni GKwU †kÖô wKZve| GLv‡b 

`yÕwU wKZve| cÖ_gwU لم أصول الفقهع  Ges wØZxqwU خالصة اتريخ التشريع wjLK 

cÖ_g wKZve‡K GKwU مقدمة Ges PviwU قسم G web¨ Í̄ K‡i‡Qb| 

  الفرق بني الفقه وعلم أصول الفقه: يف قدمةامل
 القسم األول: يف األدلة الشرعية

 القسم الثاين: يف األحكام الشرعية
 لقواعد األصولية اللغويةالقسم الثالث: يف ا

 القسم الرابع: يف القواعد األصولية التشريعية
 |Gi gv‡S cÖv_©K¨ eY©bv K‡i‡Qb أصول الفقه Ges فقه ¨Gi g‡a مقدمة

 Gi Av‡jvPbv األدلة الشرعية Gi g‡a¨ wb¤œ ewY©Z `k cÖKv‡ii القسم األول

K‡i‡Qb| 

 القرآن: الدليل األول
نَّة: الدليل الثاين  السُّ

 اإلمجاع: دليل الثالثال
 القياس: الدليل الرابع

 االستحسان: الدليل اخلامس
 املصلحة املرسلة: الدليل السادس

 الُعرف: الدليل السابع
 االستصحاب: الدليل الثامن
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 الدليل التاسع: شرع من قبلنا
 مذهب الصحايب: الدليل العاشر

كوم عليهواحمل، واحملكوم فيه، واحلكم، احلاكم ¨Gi g‡a القسم الثاين  Gi 

Av‡jvPbv K‡i‡Qb| 

 |eY©bv K‡i‡Qb قواعد Ges wb¤œewY©Z mvZwU متهيد ¨Gi g‡a القسم الثالث

 يف طريق داللة النص: القاعدة األوىل
 يف مفهوم املخالفة: القاعدة الثانية
 يف الواضح الداللة ومراتبه: القاعدة الثالثة

 هيف غري الواضح الداللة ومراتب: القاعدة الرابعة
 يف املشرتك وداللته القاعدة اخلامسة:

 يف العام وداللته: السادسة القاعدة
 يف اخلاص وداللته: القاعدة السابعة

 |eY©bv K‡i‡Qb قواعد Gi g‡a¨ wb¤œewY©Z cuvPwU القسم الرابع

 يف املقصد العام من التشريع: القاعدة األوىل
 ففيما هو حق هللا، وما هو حق املكل: القاعدة الثانية
 فيما يسوغ االجتهاد فيه: القاعدة الثالثة

 يف نسخ احلكم: القاعدة الرابعة
 يف التعارض والرتجيح: القاعدة اخلامسة

wjLK wØZxq wKZv‡e wb¤œ ewY©Z wel‡qi Av‡jvPbv K‡i‡Qb| 

 متهيد يف بيان املراد من التشريع
 عهد الرسول

 عهد الصحابة
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 عهد التدوين واألئمة اجملتهدين
 يدعهد التقل

cÖ_g wKZvewU 1 L‡Ê مكتبة الدعوة - شباب األزهر †_‡K cÖKvwkZ 

n‡q‡Q| Dfq wKZve GK mv‡_ »مطبعة املدين »املؤسسة السعودية مبصر †_‡K 

cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 
 (م٢٠١٤ت ) عبد الكرمي زيدانل الوجيز يف أصول الفقه

180| wKZv‡ei bvg : Avj IqvRxh dx Dm~wjj wdKn| 

wjLK : W. Avãyj Kixg hvq`vb| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ:  

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Avãyj Kixg hvq`vb|  املراقب العام السابق
 Ges Biv‡Ki Avnjym mybœvn Iqvj جلماعة اإلخوان املسلمني يف العراق

RvgvÔAv‡Zi weÁ Av‡jg I Dm~‡j wdK‡ni cÖw_Zhkv e¨w³Z¡| Rb¥: wZwb 

1917 L„óv‡ã evM`v‡` Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 2014 L„óv‡ã BwšÍKvj 

K‡ib| 

wKZve cwiwPwZ: 

W. Avãyj Kixg hvq`vb in. iwPZ الوجيز يف أصول الفقه wKZvewU Aaybv 

hy‡M Dm~‡j wdK‡ni GKwU PgrKvi I ïå my›`i wKZve| 

wjLK wKZve‡K GKwU مقدمة Ges PviwU ابب G web¨ Í̄ K‡i‡Qb| 

تعريف أصول  أصول الفقه ابعتباره مركبا اضافيًا،أما املقدمة: فهي يف تعريف علم 
الفقه اصطالحًا، الغرض من دراسة أصول الفقه، ومدى احلاجة إليه، نشأة علم أصول 

 الفقه، مسالك العلماء يف حبث أصول الفقه.
 وأما األبواب فهي ما أييت:

 الباب األول: مباحث احلكم. وفيه مخسة فصول:
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 وفيه ثلثة مباحث: الفصل األول: احلكم وأقسامه.
 املبحث األول: التعريف ابحلكم وأقسامه األصلية.

 املبحث الثاين: اقسام احلكم التكليفي. وفيه ست مطالب:
املطلب األول: الواجب. املطلب الثاين: املندوب. املطلب الثالث: احلرام أو احملرم. 

 العزْية والرخصة. املطلب الرابع: املكروه. املطلب اخلامس: املباح. املطلب السادس:
 املبحث الثالث: اقسام احلكم الوضعي. وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: السبب. املطلب الثاين: الشرط. املطلب الثالث: املانع. املطلب 
 الرابع: الصحة والبطالن.

 الفصل الثاين: احلاكم.
 الفصل الثالث: احملكوم فيه. وفيه مبحثان:

 فيه. املبحث األول: شروط احملكوم
 املبحث الثاين: احملكوم فيه من انحية اجلهة اليت يضاف إليها.

 الفصل الرابع: احملكوم عليه.
 الفصل اخلامس: األهلية وعوارضها. وفيه مبحثان:

 املبحث األول: األهلية. 
 املبحث الثاين: عوارض األهلية. وفيه مطلبان:

عته، والنسيان، والنوم املطلب األول: العوارض السماوية. وهي ست: اجلنون، وال
 واإلغماء، واملرض، واملوت.

املطلب الثاين: العوارض املكتسبة. وهي ست: اجلهل، واخلطاء، واهلزل، والسفه، 
 والسكر، واإلكراه.

 الباب الثاين: أدلة األحكام. وفيه إحدى عشر فصاًل:
 الفصل األول: الدليل األول القرآن.
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 الفصل الثاين: الدليل الثاين السنة.
 الفصل الثالث: الدليل الثالث اإلمجاع.

 الفصل الرابع: الدليل الرابع القياس.
 الفصل اخلامس: الدليل اخلامس االستحسان.

 الفصل السادس: الدليل السادس املصلحة املرسلة.
 الفصل السابع: الدليل السابع سد الذرائع.

 الفصل الثامن: الدليل الثامن العرف.
 تاسع قول الصحايب.الفصل التاسع: الدليل ال

 الفصل العاشر: الدليل العاشر شرع من قبلنا.
 الفصل احلادي عشر: الدليل احلادي عشر االستصحاب.

 الباب الثالث: طرق استنباط األحكام وقواعده. وفيه ثلثة فصول:
 الفصل األول: القواعد األصولية اللغوية. وفيه أربعة مباحث:

 . وفيه ثلثة مطالب وثلثة فروع:املبحث األول: يف وضع اللفظ للمعىن
 املطلب األول: اخلاص، واملطلب الثاين: العام، واملطلب الثالث: املشرتك. 

 الفرع األول: املطلق واملقيد، والفرع الثاين: األمر، والفرع الثالث: النهي.
ح املبحث الثاين: اللفظ ابعتبار استعماله يف املعىن. وهي ثلثة: احلقيقة، واجملاز، والصري

 والكناية.
 املبحث الثالث: داللة اللفظ على املعىن. وفيه مطلبان:

 املطلب األول: الواضح الداللة. وهي أربعة: الظاهر، والنص، واملفسر، واحملكم.
 املطلب الثاين: غري واضح الداللة. وهي أربعة: اخلفي، املشكل، واجململ، واملتشابه.
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عىن. وهي مخسة: عبارة النص، وإشارة املبحث الرابع: كيفية داللة اللفظ على امل
 النص، وداللة النص، واقتضاء النص، ومفهوم املخالفة.

 الفصل الثاين: مقاصد الشريعة العامة.
 الفصل الثالث: تعارض األدلة والرتجيح والنسخ. وفيه مبحثان: 

 املبحث األول: النسخ.
 املبحث الثاين: التعارض والرتجيح.

 والتقليد. وفيه فصالن: الباب الرابع: االجتهاد 
 الفصل الثاين: التقليد. الفصل األول: االجتهاد.

wKZvewU 1 L‡Ê 435 c„ôvq مؤسسة قرطبة †_‡K cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

 

 

 

 

 

c‡biZg Aa¨vq 

 كتاب لغوي فقهي
 

ْلَبُة الطِلبة ه ( رمحه هللا ٤٦٢أو  ١٤٦)ت  يف اصطالحات الفقهية طر  
181| wKZv‡ei bvg : wZjevZzZ Zjvev| 

wjLK: bvRgyÏxb bvmvdx in.| 

wjL‡Ki mswÿß cwiwPwZ: 

bvg I esk cwiwPwZ: bvg Dgi, wcZvi bvg gynv¤§v`, `v`vi bvg 

Avngv`, ci `v`vi bvg BmgvCj, KzwbqvZ Avey nvdm, Dcvwa bvRgyÏxb, 

wbmewZ bvg bvmvdx, bvmvd kn‡ii w`‡K wbmeZ K‡i Zuv‡K bvmvdx ejv 

nq| wZwb Av`xe, gydvm&wmi, BwZnvmwe` I nvbvdx gvhnv‡ei dKxn 
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wQ‡jb| Rb¥: wZwb 461/462 wnRix gyZvweK 1068/1069 L„óv‡ã bvmvd 

kn‡i Rb¥ MÖnY K‡ib| g„Zz¨: wZwb 12 Rygv`vj Ejv e„n¯úwZevi 537 

wnRix gyZvweK 1142 L„óv‡ã mvgviKv‡›` BwšÍKvj K‡ib| wZwb eû MÖš’ 

cÖ‡YZv wQ‡jb931| 

wKZve cwiwPwZ: 

 bvgK wKZvewU‡K nvbvdx gvhnv‡ei cÖ_g wdKnx Awfavb طرْلَبُة الطِلبة

MÖš’ wn‡m‡e MY¨ Kiv nq| wjLK G‡Z nvbvdx gvhnv‡ei dzKvnv‡q wKivg 

Zuv‡`i wKZv‡e wdKnx †hme kã I evK¨ e¨envi K‡i‡Qb, †m¸‡jvi A_© 

mwbœe× K‡i‡Qb Ges nv`x‡mi †mme k‡ãi e¨vL¨v K‡i‡Qb, †hme kã Øviv 

dzKvnv‡q wKivg `jxj I wewa-weav‡bi †ÿ‡Î استشهاد wn‡m‡e †ck 

K‡i‡Qb| GB `„wó‡Z wKZvewU mK‡ji wbKU AZ¨šÍ gh©v`vi AwaKvix| 

wjLK wKZve‡K wdKnx ZviZx‡e Gfv‡e web¨ Í̄ K‡i‡Qb: 

اَلةر ،  كرَتاُب الطََّهارَةر  ْومر ،  كرَتاُب الزََّكاةر ،  كرَتاُب الصَّ كر كرَتا،  كرَتاُب الصَّ كرَتاُب ،  ُب اْلَمَناسر
، كرَتاُب اْلَواَلءر ،  كرَتاُب اْلُمَكاَتبر ،  كرَتاُب اْلَعَتاقر ،  كرَتاُب الطَّاَلقر ،  كرَتاُب الرََّضاعر ،  النِرَكاحر 

ررَقةر ،  كرَتاُب احْلُُدودر ،  كرَتاُب اأْلَْْيَانر  رَير ،  كرَتاُب السَّ ْسترْحَسانر ،  كرَتاُب السِر كرَتاُب ،  كرَتاُب االر
يطر ،  تََّحرِريال اَبقر ،  طَةر كرَتاُب اللُّقْ ،  كرَتاُب اللَّقر ، كرَتاُب اْلَغْصبر ،  كرَتاُب اْلَمْفُقودر ،  كرَتاُب اإْلر

يَعةر  ررَكةر ،  كرَتاُب اْلَعارريَّةر ،  كرَتاُب اْلَودر ْيدر ،  كرَتاُب الشَّ اَبئرحر ،  كرَتاُب الصَّ كرَتاُب ،  كرَتاُب الذَّ
يِر  ْرفر ،  كرَتاُب اْلبَ ْيعر ،  كرَتاُب اهلْرَبةر ،  ْقفر كرَتاُب اْلوَ ،  اأْلََضاحر ْفَعةر ،  كرَتاُب الصَّ كرَتاُب ،  كرَتاُب الشُّ

ْسَمةر  َجارَاتر ،  اْلقر ي،  كرَتاُب اإْلر َهاَداتر ،  كرَتاُب َأَدبر اْلَقاضر كرَتاُب ،  كرَتاُب الرُُّجوعر ،  كرَتاُب الشَّ
ْعَوى َرارر ،  الدَّ ق ْ ْلحر ،  كرَتاُب اْلَكَفاَلةر َواحْلََواَلةر ،  ةر كرَتاُب اْلوََكالَ ،  كرَتاُب اإْلر كرَتاُب ،  كرَتاُب الصُّ

ْربر ،  كرَتاُب اْلُمَزاَرَعةر ،  كرَتاُب اْلُمَضارَبَةر ،  الرَّْهنر  ، كرَتاُب اإْلرْكَراهر ،  كرَتاُب اأْلَْشرربَةر ،  كرَتاُب الشِر
اَيتر ،  كرَتاُب اْلَمْأُذونر ،  كرَتاُب احْلَْجرر  كرَتاُب ،  كرَتاُب اْلَفَرائرضر ،  اُب اْلَوَصاايَ كرتَ ،  كرَتاُب الدِر

َثى زْكرَيةر ،  كرَتاُب احلْرَيلر ،  اخْلُن ْ ْسترْحاَلفر َوالت َّ  . كرَتاُب االر
wKZvewU 1 L‡Ê 1311 wn. املطبعة العامرة، مكتبة املثىن ببغداد †_‡K 

cÖKvwkZ n‡q‡Q| 

                                                 
931

 . Avj AvÔjvg 5/60, Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 149, wjmvbyj gxhvb 4/327| 
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†lvjZg Aa¨vq 

 املصطلحات الفقهية
wdKnx cwifvlv 

 

KwZcq cwifvlv, hv nvbvdx gvhnv‡ei wKZv‡ei g‡a¨ cÖPzi cwigv‡Y 

e¨eüZ n‡q‡Q| Avn‡j Bjg I Zvwjeyj Bjg‡`i Rb¨ Gme cwifvlvi 

cwiPq Rvbv AZ¨šÍ Riæix I Acwinvh©| Gme cwifvlvi cwiPq Rvbv bv 

_vK‡j A‡bK mgq wØavØ‡›` co‡Z nq Ges wjL‡Ki D‡Ïk¨ eySv m¤¢e 

nqbv wKsev Bevi‡Zi gg© D×v‡i Zvj‡Nvj n‡q hvq| 

KwZcq cwifvlv Øviv dzKvnv‡`i bvg eySv‡bv n‡q‡Q, KwZcq cwifvlv 

Øviv wKZv‡ei bvg eySv‡bv n‡q‡Q, KwZcq cwifvlv Øviv gvmAvjv eySv‡bv 
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n‡q‡Q, KwZcq cwifvlv Øviv gvmAvjvi weï×Zv I cÖvavb¨Zv eySv‡bv 

n‡q‡Q, KwZcq cwifvlv Øviv أحوال األراء واألحكام eySv‡bv n‡q‡Q| GLv‡b 

ms‡ÿ‡c wKQz cwifvlvi cwiPq Zz‡j aiv n‡”Q| 

Gme cwifvlvi g‡a¨ ألفاظ i‡q‡Q Ges حروف i‡q‡Q| G¸‡jv Øviv 

KLbI nvbvdx gvhnv‡ei dzKvnv`‡i‡K eySv‡bv n‡q‡Q Avevi KLbI Ab¨vb¨ 

gvhnv‡ei dzKvnv‡`i‡K eySv‡bv n‡q‡Q| 

(K) dzKvnv‡`i bv‡gi cwifvlv: 

wdK‡n nvbvdxi wKZvevw`‡Z wKQz cwifvlv Øviv nvbvdx gvhnv‡ei 

dzKvnv‡`i‡K eySv‡bv n‡q‡Q, wKQz cwifvlv Øviv Ab¨vb¨ gvhnv‡ei 

dzKvnv‡`i‡K eySv‡bv n‡q‡Q| 

†hme cwifvlv Øviv nvbvdx gvhnv‡ei dzKvnv‡`i‡K eySv‡bv n‡q‡Q 

†m¸‡jv `yÔcÖKvi| GK. kvwãK cwifvlv| `yB. AvÿwiK cwifvlv| 

kvwãK cwifvlv: 

kvwãK QwÎkwU cwifvlv cvIqv hvq: 

  األئمة الثالثة |1
 Øviv nvbvdx gvhnv‡ei wZb Bgvg Z_v أئمتنا الثالثة wKsev األئمة الثالثة

Avey nvbxdv, Bgvg Avey BDmyd I Bgvg gynv¤§v` in. †K eySv‡bv nq932| 

 أصحابنا |2
cÖwm× n‡jv أصحابنا Øviv nvbvdx gvhnv‡ei wZb Bgvg Z_v Avey nvbxdv, 

Bgvg Avey BDmyd I Bgvg gynv¤§v` in. †K eySv‡bv nq933| Z‡e KLbI 

†mªd Avey BDmyd I gynv¤§v` in. †KI eySv‡bv nq| †hgb Avjøvgv 

AvjvDÏxb nvmKvdx in. Gi BeviZ  والثالث، ما ال نص فيه عن اإلمام، واختلف

                                                 
932

 التعليق املمجد للكنوى ص/٢٩، الفوائد البهية له ص/٢٤٨،  املدخل إىل دراسة املدارس لألشقر ص/١٠٨ . 
933

 رد احملتار البن عابدين ٤٩٥/٤، غمز عيون البصائر للحموي ٢٧/١، مقدمة يف الفقه ألاب اخليل ص/١١٧ . 

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#373 

 Øviv Bgvg Avey BDmyd I أصحابنا GLv‡b أصحابنا فيه، وتعارضت فيه تصانيفهم

Bgvg gynv¤§v` in. eySv‡bv n‡q‡Q934| 

 اإلمام |3
 |Øviv Bgvg Avey nvbxdv in. †K eySv‡bv nq935 اإلمام

 اإلمام األعظم |4
 |Øviv Bgvg Avey nvbxdv in. †K eySv‡bv nq936 اإلمام األعظم

 اإلمام الثاين |5
 |Øviv Bgvg Avey BDmyd in. †K eySv‡bv nq937 اإلمام الثاين

 اإلمام الرابين |6
 |Øviv nvbvdx gvhnv‡e Bgvg gynv¤§v` in. †K eySv‡bv nq938 اإلمام الرابين

 الثاين |7
 |Øviv Bgvg Avey BDmyd in. †K eySv‡bv nq939 الثاين

 الثالث |8
 |Øviv Bgvg gynv¤§v` in. †K eySv‡bv nq940 الثالث

رين |9  اآلخر
GwU ر  .Gi wØePb| Gi Øviv Bgvg Avey BDmyd I Bgvg gynv¤§v` in آخر

eySv‡bv nq941| 

                                                 
934

 . `yi‡i gyLZvi 2/34| 

935
 مقدمة عمدة الرعاية للكنوى ص/٢٤٨ . 

936
 مقدمة عمدة الرعاية للكنوى ص/١٦ . 

937
 الرحيق املختوم البن عابدين )إحدى رسائله( ٢١٦/٢ . 

938
 مقدمة عمدة الرعاية للكنوى ص/١٦ . 

939
 الرحيق املختوم البن عابدين )إحدى رسائله( ٢٢٤/٢ . 

940
 الفقه اإلسالمي للزحيلي ٥٧/١ . 
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 احلسن |10
 |in. †K eySv‡bv nq942 اللؤلؤي `Øviv nvmvb Be‡b whqv احلسن

 السلف |11
†KD †KD e‡j‡Qb nvbvdx gvhnv‡e السلف Øviv Bgvg Avey nvbxdv in. 

†_‡K Bgvg gynv¤§v` in. ch©šÍ dzKvnv‡q wKivg‡K eySv‡bv nq943| 

 اخللف |12
nvbvdx gvhnv‡e اخللف Øviv Bgvg gynv¤§v` (g „Zz¨ 189 wn.) in. †_‡K 

kvgmyj AvB¤§v ûjIqvbx (g„Zz¨ 450 wn.) in. ch©šÍ dzKvnv‡q wKivg‡K 

eySv‡bv nq944| 

 ُخواَهْرزَاَدهْ  |13
 .A_© †evb| `yB ُخواَهرْ  .dvmx© kã, `yB kã Øviv MwVZ| GK ُخواَهْرزَاَدهْ 

 A_© †ev‡bi ُخواَهْرزَاَدهْ  A_© mšÍvb, †Q‡j †nvK †g‡q †nvK| myZivs زَادَ هْ 

mšÍvb945| 

 kãwU Ggb A‡bK Djvgv‡q wKiv‡gi Rb¨ e¨envi nq hviv ُخواَهْرزَاَدهْ 

†Kv‡bv Av‡j‡gi †ev‡bi mšÍvb946| nvbvdx gvhnv‡e  ُْخواَهْرزَاَده bv‡g `yÔRb 

cÖwm×| 

GK. gynv¤§v` Bebyj †nvmvBb Avj eyLvix947| wZwb Kvhx Avey mvweZ 

Avj eyLvix in. Gi †ev‡bi mšÍvb948| Zuv‡K eKi LyIqvnvi hv`vnI ejv 

nq949| 

                                                                                                       
941

 أنيس الفقهاء للقونوى ص/٣٠٧ . 
942

 رد احملتار البن عابدين ٣/٥، عطر الورود لألجراروي ص/٤٧ . 
943

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 241| 

944
 الفوائد البهية للكنوى ص/٢٤١ . 

945
 االنساب للسمعاين ٢٠١/٥، اللباب البن األثري ٤٦٨/١ . 

946
 اجلواهر املضية للقرشي ١٨٣/٢، طبقات الفقهاء للكربى زاده ص/١٠٨ . 

947
 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 3/141, 142, ZvRyZ ZvivwRg c„. 259| 
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`yB. gynv¤§v` Be‡b gvng~` Kvi`vix 950| wZwb kvgmyj AvB¤§vn 

Kvi`vix in. Gi †ev‡bi mšÍvb951| 

قَّاق |14  الدَّ
Kvikx in. e‡jb, قَّاق  Dcvwa‡Z GK `j Djvgv‡q wKivg f~wlZ الدَّ

n‡q‡Qb, Zb¥‡a¨ cÖwm× n‡jv ÔwKZveyj nvq‡hÕi wjLK Avey Avjx in.952| 

 الزاهد |15
 ¨Dcvwa‡Z GK `j Djvgv‡q wKivg cÖwmw× jvf K‡i‡Q| Zb¥‡a الزاهد

nvbvdx gvhnv‡e الزاهد ej‡j mvaviYZ Bgvg Bebyj Bgvg Avngv` Be‡b 

gynv¤§v` Avh hvwn`‡K eySv‡bv nq953| 

 مشس األئمة |16
nvbvdx gvhnv‡e مشس األئمة Dcvwa‡Z GK`j Djvgv‡q wKivg f~wlZ 

n‡q‡Qb954| Z‡e nvbvdx gvhnv‡e wbmeZ Qvov مشس األئمة ej‡j ÔwKZveyj 

gvem~‡ZÕi wjLK kvgmyj AvB¤§v mvivLmx in. †K eySv‡bv nq| Ab¨‡`i‡K 

eySv‡bvi Rb¨ wbmeZ K‡i ejv nq| †hgb:955 

ري، مشس األئمة اأَلْوزََجْندي، مشس األئمة مشس األئمة احللواين، مشس األئمة الكرد
البيهقي، مشس األئمة بكر بن حممد الزرجنري، مشس األئمة عماد الدين عمر بن بكر 

 الزرجنري.
 شيخ اإلسالم |17

                                                                                                       
948

 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 3/76| 

949
 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 2/183, 520, 3/141, 142; Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 163| 

950
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 200| 

951
 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 2/184, Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 244| 

952
 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 4/385| 

953
 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 4/391| 

954
 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 1/465| 

955
 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 4/402| 
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 DcvwawU nvbvdx gvhnv‡ei K‡qKRb Djvgv‡q wKiv‡gi شيخ اإلسالم

Rb¨ e¨envi nq956| Zb¥‡a¨ Avjøvgv kvgx in. e‡jb شيخ اإلسالم Øviv Avey 

eKi LyIqvnvi hv`vn‡K eySv‡bv nq957| Avi Kvikx in. e‡jb Avjx Be‡b 

gynv¤§v` BmweRvex‡K eySv‡bv nq958| 

 الشيخني |18
nvbvdx gvhnv‡e الشيخني Øviv Bgvg Avey nvbxdv in. I Bgvg Avey 

BDmyd in. †K eySv‡bv nq959| Avi kvwdC gvhnv‡e Bgvg beex Ges Bgvg 

ivwdC in. †K eySv‡bv nq| 

 الصاحبني |19
 Øviv Bgvg Avey BDmyd I Bgvg gynv¤§v` in. †K eySv‡bv الصاحبني

nq960| 

 صاحب املذهب |20
nvbvdx gvhnv‡e صاحب املذهب Øviv Bgvg Avey nvbxdv in. †K eySv‡bv 

nq961| 

 صدر الشريعة |21
 Dcvwa‡Z `yÔRb cÖwm×| GK. Avngv` Be‡b DevB`yjøvn صدر الشريعة

gvne~ex in.962 Zuv‡K صدر الشريعة األكرب wKsevصدر الشريعة األول ejv nq| 

`yB. DevB`yjøvn Be‡b gvmE` gvne~ex in.| whwb ki‡n †eKvqvi wjLK| 

                                                 
956

 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 2/567| 

957
 عطر الورود لألجراروي ص/٥٣ . 

958
 عطر الورود لألجراروي ص/٥٣ . 

959
 التعليق املمجد للكنوى ص/٢٩، املدخل يف الفقه لشليب ص/١٨١، أنيس الفقهاء للقونوى ص/٣٠٧ . 

960
جامع العلوم لألمحدنگري ٢٢٩/٢، الفوائد البهية للكنوى ص/٢٤٨، املدخل لدراسة الشريعة لزيدان  . 

١٦١ص/  
961

 مقدمة عمدة الرعاية للكنو ي ص/١٦ . 
962

 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 1/137, Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 25| 
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Zuv‡K صدر الشريعة األصغر wKsev صدر الشريعة الثاين ejv nq| wZwb  صدر الشريعة
 |Gi bvwZ963 األكرب

 الطرفني |22
 |Øviv Bgvg Avey nvbxdv I Bgvg gynv¤§v` in. †K eySv‡bv nq964 الطرفني

 عامة املشائخ |23
 Øviv nvbvdx gvhnv‡ei AwaKvsk dzKvnv‡`i‡K eySv‡bv عامة املشائخ

nq965| 

 العلماء الثالثة |24
 Øviv nvbvdx gvhnv‡ei wZb Bgvg Z_v Avey nvbxdv, Bgvg العلماء الثالثة

Avey BDmyd I Bgvg gynv¤§v` in. †K eySv‡bv nq966| 

 علمائنا |25
 Øviv nvbvdx gvhnv‡ei wZb Bgvg Z_v Avey nvbxdv, Bgvg Avey علمائنا

BDmyd I Bgvg gynv¤§v` in. †K eySv‡bv nq967| 

 عنده |26
nvbvdx gvhnv‡e عنده Ges مذهبه I له G¸‡jvi مرجع hw` c~‡e© D‡jøL bv 

_v‡K Zvn‡j Bgvg Avey nvbxdv in. †K eySv‡bv nq968| 

 عندمها |27

                                                 
963

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 109| 

964
 جامع العلوم لألمحدنگري ٢٧٥/٢  . 

965
 فتح القدير البن اهلمام ٤٧٧/١، الفوائد البهية ص/٢٤٢ . 

966
 شرح عقود رسم املفيت البن عابدين ص/٤٦ . 

967
 رفع الرتدد البن عابدين )ضمن رسائله( ١٢٩/١ . 

968
 مقدمة عمد الرعاية ص/١٧، مقدمة يف الفقه ألاب اخليل ص/١١٧ . 
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 `Øviv Bgvg Avey BDmyd I Bgvg gynv¤§v` in. †K eySv‡bv nq, hw عندمها

Gi مرجع c~‡e© D‡jøL bv _v‡K| Avevi KLbI KLbI Gi Øviv Bgvg Avey 

nvbxdv I Bgvg Avey BDmyd in. †K Ges Bgvg Avey nvbxdv I Bgvg 

gynv¤§v` in. †K eySv‡bv nq| hw` Zuv‡`i wZbR‡bi †Kv‡bv R‡bi bvg c~‡e© 

D‡jøL _v‡K| †hgb ejj عند حممد كذا، وعندمها كذا GLv‡b عندمها Øviv Avey 

nvbxdv Avey BDmyd in. eySv‡bv n‡e| Avi عند أيب يوسف كذا، وعندمها كذا 

ej‡j عندمها Øviv Avey nvbxdv I gynv¤§v` in. †K eySv‡bv n‡e| Ggwbfv‡e 

 Øviv Dc‡iv³ c×wZ‡Z eySv‡bv ضمري wKsev GRvZxq wØePb هلما Ges قاال

nq| 

 فخر اإلسالم |28
nvbvdx gvhnv‡ei A‡bK Djvgv‡q wKivg‡K فخر اإلسالم Dcvwa‡Z f~wlZ 

Kiv nq| Zb¥‡a¨ wdKn, Dm~‡j wdKn wKsev Ab¨vb¨ wKZv‡e فخر اإلسالم 
Øviv Avjx Be‡b gynv¤§v` evh`vex (g„Zz¨ 482 wn.) in. †K eySv‡bv nq969| 

 الفضلى |29
 in. †K الكماري Øviv nvbvdx gvhnv‡ei wKZv‡e Avey eKi الفضلى

eySv‡bv nq970| 

 الكرماين |30
 Øviv nvbvdx gvhnv‡e wKIqvgyÏxb wKigvbx in. †K eySv‡bv الكرماين

nq971| 

 الكمال |31
 Øviv dvZûj Kv`x‡ii gymvwbœd Kvgvj Bebyj ûgvg in. †K الكمال

eySv‡bv nq972| 

                                                 
969

 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 4/419| 

970
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 246| 

971
 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 4/297| 

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#379 

 ابن الكمال |31
nvbvdx gvhnv‡e ابن الكمال Øviv cÖwm× dKxn kvgmyÏxb Avngv` Be‡b 

myjvBgvb Be‡b Kvgvj cvkv (g„Zz¨: 940 wn.) in.‡K eySv‡bv nq973| 

 األكمل |31
nvbvdx gvhnv‡e األكمل Øviv wn`vqvi kivn Avj Bbvqvi gymvwbœd 

AvKgvjyÏxb eveviZx in.‡K eySv‡bv nq974| 

 أبو الليث السمرقندي |32
 |×Dcbv‡g nvbvdx gvhnv‡e wZbRb cÖwm أبو الليث السمرقندي

GK. bmi Be‡b mvBqvi (g„Zz¨ 294 wn.) in.| 

`yB. bmi Be‡b gynv¤§v` (g„Zz¨ 373-393 wn. Gi gv‡S) in.| 

wZb. Avngv` Be‡b Dgi (g„Zz¨ 552 wn.) in.| 

G‡`i gv‡S Dcvwa Øviv cv_©K¨ Kiv nq, cÖ_g Rb‡K ejv nq  حافظ أبو
 Ges فقيه أبو الليث السمرقندي Ges wØZxq Rb‡K ejv nq الليث السمرقندي

Z…Zxq Rb‡K جمد أبو الليث السمرقندي ejv nq975| GB wZb R‡bi g‡a¨ 

wØZxq Rb AwaK cÖwm×| 

 املتقدمني |33
 Øviv nvbvdx gvhnv‡ei HmKj dzKvnv‡`i‡K eySv‡bv nq, hviv املتقدمني

Bgvg Avey nvbxdv, Bgvg Avey BDmyd I Bgvg gynv¤§v` in. †K 

†c‡q‡Qb976| 

 املتأخرين |34

                                                                                                       
972

 عطر الورود لألجراروي ص/٨٣ . 
973

 . Avj AvÔjvg 1/133| 

974
 . ZvRyZ ZvivwRg 2/86| 

975
 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 4/83| 

976
 حاشية شرح عقود رسم املفيت للمظاهري ص/٧٤ . 

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#380 

 Øviv nvbvdx gvhnv‡ei HmKj dzKvnv‡`i‡K eySv‡bv nq, hviv املتأخرين

Bgvg Avey nvbxdv, Bgvg Avey BDmyd I Bgvg gynv¤§v` in. †K cvbwb977| 

 :i e¨vcv‡i AviI `ywU Dw³ i‡q‡Q`† متأخرين Ges متقدمني

GK. Avjøvgv hvnvex in. e‡jb, Z…Zxq kZvwãi †kl ch©šÍ dzKvnv‡q 

wKivg‡K ÔgyZvKvwÏgxbÕ Ges Gic‡ii dzKvnv‡q wKivg‡K ÔgyZvAvL&wLixbÕ 

ejv nq978| 

`yB. Bgvg gynv¤§v` (g„Zz¨: 189 wn.) in. ch©šÍ dzKvnv‡q wKivgMY 

n‡jb gyZvKvwÏgxb, Zuvi ci †_‡K nv‡dhyÏxb eyLvix (g„Zz¨: 693 wn.) in. 

ch©šÍ dzKvnv‡q wKivgMY n‡jb gyZvAvLwLixb979| 

ق |35  احملقِر
ق  Øviv nvbvdx gvhnv‡e dvZûj Kv`x‡ii gymvwbœd Kvgvj Bebyj احملقِر

ûgvg in. †K eySv‡bv nq980| 

 املشائخ |36
 Øviv nvbvdx gvhnv‡ei HmKj dzKvnv‡`i‡K eySv‡bv nq, hviv املشائخ

Bgvg Avey nvbxdv in. †K cvbwb981| 

Z‡e wn`vqvi gymvwbœd مشائخنا Øviv gvIqvivDb bvni Z_v eyLviv I 

mvgviKv‡›`i Djvgv‡q wKivg‡K eywS‡q‡Qb982| 

AvÿwiK cwifvlv: 

wdK‡n nvbvdxi wKZvevw`‡Z KwZcq Aÿi Øviv nvbvdx gvhnv‡ei 

wewfbœ dzKvnv‡q wKivg‡K eySv‡bv n‡q‡Q| Gai‡bi QqwU cwifvlv cvIqv 

hvq: 

                                                 
977

 حاشية شرح عقود رسم املفيت للمظاهري ص/٧٤ . 
978

 . ivmvBj Be‡b Av‡e`xb 1/161| 

979
 مبادايت فقه ص/٧٣ . 

980
 . ivÏyj gynZvi 1/26| 

981
 . ivÏyj gynZvi 4/495| 

982
 مقدمة عمدة الرعاية للكنوي ص/٣ . 
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 ح |1
 `Øviv nv‡dhyÏxb bvmvdx in. Zuvi ÔAvj IqvdxÕ Ges ÔKvbhy ح

`vKvwqKÕ wKZveØ‡q Bgvg Avey nvbxdv in. †K eywS‡q‡Qb983| 

Avjøvgv Be‡b Av‡e`xb kvgx Zuvi cÖwm× dZIqvi wKZve ÔivÏyj 

gynZv‡iÕ ح Øviv حتفة األخيار على الدر املختار Gi gymvwbœd Be&ivnxg nvjvex 

in. †K eywS‡q‡Qb984| 

 ز  |2
 Øviv Avjøvgv gy‡mjx in. Zuvi ÔAvj gyLZvi wjj dvZvIqvÕ Ges ز

nv‡dhyÏxb bvmvdx in. Zuvi ÔAvj IqvdxÕ Ges ÔKvbhy` `vKvwqKÕ wKZveØ‡q 

Bgvg hydvi in. †K eywS‡q‡Qb985| 

 س |3

 Øviv Avjøvgv gy‡mjx in. Zuvi ÔAvj gyLZvi wjj dvZvIqvÕ Ges س

nv‡dhyÏxb bvmvdx in. Zuvi ÔAvj IqvdxÕ Ges ÔKvbhy` `vKvwqKÕ wKZveØ‡q 

Bgvg Avey BDmyd in. †K eywS‡q‡Qb986| 

 سم |4

 Øviv Avjøvgv gy‡mjx in. Zuvi ÔAvj gyLZvi wjj dvZvIqvÕ‡Z Bgvg سم

Avey BDmyd I Bgvg gynv¤§v` in. †K eywS‡q‡Qb987| 

 ط |5

 Øviv Avjøvgv Be‡b Av‡e`xb kvgx Zuvi cÖwm× dZIqvi wKZve ÔivÏyj ط

gynZv‡iÕ حاشية الطحطاوى على الدر املختار Gi gymvwbœd Avjøvgv ZvnZvex in. 

†K eywS‡q‡Qb988| 

                                                 
983

 . Kvkdzh hyb~b 2/1515| 

984
 . ivÏyj gynZvi 1/3| 

985
 . Avj gyLZvi wjj gy‡mjx 1/6, Kvkdzj nvKv‡qK wjj AvdMvbx 1/5| 

986
 . cÖv¸³| 

987
 . Avj gyLZvi wjj gy‡mjx 1/6| 

988
 . ivÏyj gynZvi 1/53| 
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 م |6
 Øviv Avjøvgv gy‡mjx in. Zuvi ÔAvj gyLZvi wjj dvZvIqvÕ Ges م

nv‡dhyÏxb bvmvdx in. Zuvi ÔAvj IqvdxÕ Ges ÔKvbhy` `vKvwqKÕ wKZveØ‡q 

Bgvg Avey BDmyd I Bgvg gynv¤§v` in. †K eywS‡q‡Qb989| 

wdK‡n nvbvdxi wKZvevw`‡Z †hme cwifvlv Øviv Ab¨vb¨ gvhnv‡ei 

dzKvnv‡`i‡K eySv‡bv n‡q‡Q †m¸‡jv `yÔcÖKvi| GK. kvwãK cwifvlv| `yB. 

AvÿwiK cwifvlv| 

kvwãK cwifvlv: 

kvwãK PviwU cwifvlv cvIqv hvq: 

 األئمة األربعة |1
 Øviv nvbvdx gvhnv‡ei wKZv‡e Bgvg Avey nvbxdv, Bgvg األئمة األربعة

kvwdC, Bgvg gvwjK I Bgvg Avngv` Be‡b nv¤ĵ in. †K eySv‡bv nq990| 

 الثالثة |2
 Øviv nvbvdx gvhnv‡ei wKZv‡e Bgvg kvwdC, Bgvg gvwjK I الثالثة

Bgvg Avngv` Be‡b nv¤ĵ in. †K eySv‡bv nq991| 

 العبادلة |3
عبد  kãwU wbqg ewnfz©Zfv‡e عبدل Gi eûePb| Avi عبدل kãwU العبادلة

 |Kiv n‡q‡Q992 َتفيف Gi هللا

nvbvdx gvhnv‡ei wKZv‡e العبادلة Øviv wZbRb wewkó mvnvex Z_v 

Avãyjøvn Be‡b gvmE`, Avãyjøvn Be‡b Dgi Ges Avãyjøvn Be‡b AveŸvm 

iv. †K eySv‡bv nq993| Avjøvgv jvL‡bŠex in. GB wZbR‡bi mv‡_ Avãyjøvn 

Be‡b hyev‡qi iv. †KI kvwgj K‡ib994| 

                                                 
989

 . Kvkdzh hyb~b 2/1515| 

990
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 248| 

991
 . ivghyj nvKv‡qK wjj AvBbx 1/3| 

992
 مقدمة عمدة الرعاية ص/١٨ . 

993
 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 4/531| 

994
 مقدمة عمدة الرعاية ص/١٨ . 
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 عمر الصغري |4
 Øviv nvbvdx gvhnv‡ei wKZv‡e Ljxdv Dgi Be‡b Avãyj عمر الصغري

Avhxh in. †K eySv‡bv nq995| 

AvÿwiK cwifvlv: 

wdK‡n nvbvdxi wKZvevw`‡Z KwZcq Aÿi Øviv Ab¨vb¨ gvhnv‡ei 

dzKvnv‡q wKivg‡K eySv‡bv n‡q‡Q| Gai‡bi `yBwU cwifvlv cvIqv hvq: 

 ف  |1
 Øviv Avjøvgv gy‡mjx in. Zuvi ÔAvj gyLZvi wjj dvZvIqvÕ Ges ف

nv‡dhyÏxb bvmvdx in. Zuvi ÔAvj IqvdxÕ Ges ÔKvbhy` `vKvwqKÕ wKZveØ‡q 

Bgvg kvwdC in. †K eywS‡q‡Qb996| 

 ك |2

 `Øviv nv‡dhyÏxb bvmvdx in. Zuvi ÔAvj IqvdxÕ Ges ÔKvbhy ك

`vKvwqKÕ wKZveØ‡q Bgvg gvwjK in. †K eywS‡q‡Qb997| 

(L) wKZv‡ei bv‡gi cwifvlv: 

wdK‡n nvbvdx‡Z †hme cwifvlv Øviv wewfbœ wKZv‡ei w`‡K Bw½Z Kiv 

n‡q‡Q, †m¸‡jv `yÔcÖKvi| GK. kvwãK cwifvlv| `yB. AvÿwiK cwifvlv| 

kvwãK cwifvlv: 

wdK‡n nvbvdxi wKZvevw`‡Z KwZcq kã Øviv wewfbœ wKZv‡ei w`‡K 

Bw½Z Kiv n‡q‡Q| Gai‡bi bqwU cwifvlv cvIqv hvq: 

 األصل |1
 K eySv‡bv† املبسوط Øviv Bgvg gynv¤§v` in. Gi (GK ePb) األصل

nq998| أصل †K أصل GRb¨ ejv nq †h, G‡K mevi Av‡M msKjb Kiv 

n‡q‡Q| 

                                                 
995

 . Avj RvIqvwniæj gywhq¨vn 4/552| 

996
 . Avj gyLZvi wjj gy‡mjx 1/6, Kvkdzh hb~b 2/1515| 

997
 . Avj gyLZvi wjj gy‡mjx 1/6, Kvkdzh hb~b 2/1515, ZveCbyj nvKv‡qK 1/5| 
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 األصول |2
 Øviv Bgvg gynv¤§v` in. Gi Qq wKZve‡K eySv‡bv (eû ePb) األصول

nq, hv كتب ظاهر الرواية bv‡g cÖwm×999| أصول kãwU أصل Gi eûePb| أصل 
A_© g~j, wfwË| †h‡nZz Bgvg gynv¤§v` in. iwPZ Qq wKZve wdK‡n nvbvdxi 

g~j wfwË, GRb¨ G¸‡jv‡K أصول wKsev أصول ستة ejv nq1000| 

 الكتاب |3
 K† خمتصر القدوري Øviv wdK‡n nvbvdxi cÖwm× gZ‡bi wKZve الكتاب

eySv‡bv nq1001| GKvi‡YB Avjøvgv gvq`vbx in. gyLZvmviæj Kz`~ixi 

kiv‡ni bvg †i‡L‡Qb اللباب يف شرح الكتاب Øviv| 

 كتب ظاهر الرواية |4
 Øviv Bgvg gynv¤§v` in. Gi Qq wKZve‡K eySv‡bv كتب ظاهر الرواية

nq1002| 

 املبسوط |5
nvbvdx gvhnv‡e مبسوط bv‡g K‡qKwU wKZve i‡q‡Q| †hgb (1) Bgvg 

Avey BDmy‡di gvem~Z| (2) Bgvg gynv¤§v‡`i gvem~Z hv‡K أصل ejv nq| 

(3) RyiRvbxi gvem~Z| (4) LyIqvnvihv`vi gvem~Z| (5) kvgmyj AvB¤§v 

ûjIqvbxi gvem~Z| (6) Aveyj jvBQ bmi Be‡b gynv¤§v‡`i gvem~Z| (7) 

Aveyj qymi evh`vexi gvem~Z| (8) Avjx evh`vexi gvem~Z| (9) 

bvwmiæÏxb mvgviKv›`xi gvem~Z| (10) kvgmyj AvB¤§v mvivLmxi gvem~Z| 

                                                                                                       
998

 عقود رسم املفيت ص/٥٦ . 
999

 . Kvkdzh hb~b 1/107, 2/1283| 

1000
 . Avc dZIqv †KB‡m †`u c„. 33| 

1001
 . Avj jyeve 1/29| 

1002
 . DK~`y imwgj gydZx c„. 45| 
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Z‡e mvaviYZ املبسوط ejvi Øviv kvgmyj AvB¤§v mvivLmx in. Gi املبسوط 
†K eySv‡bv nq1003| 

 املتون األربعة |6
 Øviv nvbvdx gvhnv‡ei ¸iæZ¡c~Y© PviwU gZ‡bi wKZve‡K املتون األربعة

eySv‡bv nq| GK. gyLZvmviæj Kz`~ix| `yB. weKvqvZzi wiIqvqvn| wZb. 

Kvbhy` `vKv‡qK| Pvi. Avj gyLZvi wjj gy‡mjx wKsev gvRgvDj evnivBb 

wj Be‡b mvÔAvZx1004| 

 املتون الثالثة |7
 ,Øviv Dc‡iv³ cÖ_g wZbwU wKZve Z_v gyLZvmviæj Kz`~ix املتون الثالثة

weKvqvZzi wiIqvqvn Ges Kvbhy` `vKv‡qK‡K eySv‡bv nq1005| 

 احمليط |8
 bv‡g nvbvdx gvhnv‡e K‡qKwU wKZve i‡q‡Q, Zb¥‡a¨ eyinvbyÏxb احمليط

eyLvix in. Gi احمليط الربهاين AwaK cÖwm×| mvaviYZ احمليط e‡j احمليط الربهاين 
†K eySv‡bv nq1006| 

†KD †KD e‡jb احمليط e‡j رضي الدين السرخسي (g „Zz¨: 571 wn.) in. 

Gi احمليط †K eySv‡bv nq1007| 

DfqwUi gv‡S cv_©K¨ Gfv‡e Kiv nq †h, cÖ_gwU‡K ejv nq  احمليط
 |ejv nq احمليط الرضوي wKsev احمليط السرخسي Ges wØZxqwU‡K الربهاين

 ,in. wZbwU ÔgynxZÕ msKjb K‡i‡Qb| eo, ga¨g رضي الدين السرخسي

†QvU| eowU `k L‡Ê, ga¨gwU Pvi L‡Ê Ges †QvUwU `yB L‡Ê iwPZ| 

me¸‡jvB GLbI gvLZzZ AvKv‡i i‡q‡Q1008| 
                                                 
1003

 شرح عقود رسم املفيت البن عابدين ص/٦١ . 
1004

 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 106, 107| 

1005
 مقدمة عمدة الرعاية للكنوى ص/١٠ . 

1006
 . Avj dvIqvB`yj evwnq¨vn c„. 191| 

1007
 . Kvkdzh hyb~b 2/1620| 
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 الفرق بني الصغري والكبري |9
 Gi gv‡S wZbwU cÖv_©K¨ i‡q‡Q:1009 الصغري والكبري

GK. Bgvg gynv¤§v` in. Gi †hme wKZv‡ei mv‡_ الصغري kã i‡q‡Q, 

†mme wKZve LyeB mnR| †hgb Avj RvwgDm mvMxi Ges wmqv‡i mvMxi| 

†h †KD Zv c‡o eyS‡Z cv‡i| Bgvg AvIhvC in. wmqv‡i mvMxi c‡o gšÍe¨ 

K‡i‡Qb:1010 

 "ما ألهل العراق والتصنيف يف هذا الباب؟ فإنه ال علم هلم ابلسري."
Bgvg AvIhvC in. Gi GB gšÍe¨ Øviv cÖZxqgvb nq †h, wmqv‡i mvMxi 

KZBbv mnR| 

Avi Bgvg gynv¤§v` in. Gi †hme wKZv‡ei mv‡_ الكبري kã i‡q‡Q Zv 

GZB دقيق †h, †m¸‡jv حل Ki‡Z cÖL¨vZ Bgvg‡`iI A‡bK Z¨vM †cvnv‡Z 

n‡q‡Q| 

Bgvg AvIhvC in. wmqv‡i Kvexi c‡o gšÍe¨ K‡i‡Qb:1011 

 "لوال ما ضِمنه من األحاديث لقلت أنه يضع العلم من نفسه."
Bgvg AvIhvC in. Gi GB gšÍe¨ Øviv cÖZxqgvb nq †h, wmqv‡i Kvexi 

†Kgb دقيق I RwUj| 

`yB. Be‡b byRvBg in. e‡jb, Bgvg gynv¤§v` in. Gi †hme wKZv‡ei 

mv‡_ الصغري kã i‡q‡Q, †m¸‡jv Bgvg Avey BDmyd I Bgvg gynv¤§v` in. 

Df‡qi HKg‡Z¨i wiIqvqvZ| Avi †hme wKZv‡ei mv‡_ الكبري kã i‡q‡Q, 

†m¸‡jv †mªd Bgvg gynv¤§v` in. Gi wiIqvqvZ A_©vr †m¸‡jv Bgvg gynv¤§v` 

in. Bgvg Avey BDmyd in. †K †`Lvbwb1012| 

                                                                                                       
1008

 . Kvkdzh h~byb| 

1009
 . Avc dZIqv †KB‡m †`u c„. 34, 44| 

1010
 . Kvkdzh hyb~b 2/1013| 

1011
 . cÖv¸³| 

1012
 . Avj evniæi iv‡qK 1/331 [Zvkvnû‡`i Av‡jvPbv]| 
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wZb. Avjøvgv kvgx in. e‡jb, Bgvg gynv¤§v` in. Gi †hme wKZv‡ei 

mv‡_ الصغري kã i‡q‡Q, †m¸‡jv Bgvg gynv¤§v` in. Bgvg Avey BDmyd in. 

†_‡K wiIqvqvZ K‡i‡Qb| Avi Bgvg gynv¤§v` in. Gi †hme wKZv‡ei mv‡_ 

 .kã i‡q‡Q †m¸‡jv Bgvg gynv¤§v` in. mivmvwi Bgvg Avey nvbxdv in الكبري

†_‡K wiIqvqvZ K‡i‡Qb1013| 

AvÿwiK cwifvlv: 

wdK‡n nvbvdxi wKZvevw`‡Z KwZcq Aÿi Øviv wewfbœ wKZv‡ei w`‡K 

Bw½Z Kiv n‡q‡Q| Gai‡bi cuqZvwjøkwU cwifvlv cvIqv hvq: 

 أ |1
 Gi w`‡K غرر األحكام Øviv Avjøvgv Avgvmx in. gvIjv Lmiæ in. iwPZ أ

Bw½Z K‡i‡Qb1014| 

 ب |2
 Gi w`‡K Bw½Z فتاوى أيب بكر الكماري .Øviv m`iæk knx` in ب

K‡i‡Qb1015| Avjøvgv AvdMvbx in. البحر الرائق شرح كنز الدقائق Gi w`‡K 

Bw½Z K‡i‡Qb1016 Ges الفتاوى الغياثية Gi gymvwbœd جمموع البقايل Gi w`‡K 

Bw½Z K‡i‡Qb1017| 

 بد |3
 Øviv Be‡b Iqvnevb in. Avjøvgv Kvmvbx in. Gi Ôev`v‡qDm بد

mvbv‡qÕi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1018| 

 بش |4

                                                 
1013

 . ivÏyj gynZvi 1/37| 

1014
 خمزن الفقه )خمطوط( ٩/ب . 

1015
 . Kvkdzh hyb~b 2/1998| 

1016
 . Kvkdzj nvKv‡qK wjj AvdMvbx 1/2| 

1017
 الفتاو ى الغياثية للخطيب ص/٤ . 

1018
 قيد الشرائد البن وهبان )خمطوط( ١/ب . 
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 Øviv Be‡b Iqvnevb in. Avey eKi Rvm&mvm in. Gi Ôkiû بش

gyLZvmvwiZ ZvnvexÕi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1019| 

 ت |5
 Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1020 Ges واقعات الناطفي .Øviv hvwn`x in ت

AvdMvbx in. نتائج األفكار Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1021| 

 تف |6
 Gi w`‡K تتمة الفتاوى Øviv Be‡b Iqvnevb in. eyinvbyÏxb eyLvixi تف

Bw½Z K‡i‡Qb1022| 

 جس |7
 Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1023| Avi أجناس الناطفي .Øviv hvwn`x in جس

Be‡b Iqvnevb gviMxbvbx in. Gi التجنيس واملزيد Gi w`‡K Bw½Z 

K‡i‡Qb1024| 

 جص |8
 Gi w`‡K اجلامع الصغري Øviv hvwn`x in. Bgvg gynv¤§v` in. Gi جص

Bw½Z K‡i‡Qb1025| 

 جك |9
 Gi w`‡K اجلامع الكبري Øviv hvwn`x in. Bgvg gynv¤§v` in. Gi جك

Bw½Z K‡i‡Qb1026| 

                                                 
1019

 عقد القالئد البن وهبان )خمطوط( ٦/١/ب . 
1020

 القنية له )خمطوط( . 
1021

 . Kvkdzj nvKv‡qK 1/2| 
1022

 قيد الشرائد البن وهبان )خمطوط( ١/ب . 
1023

 القنية له )خمطوط( . 
1024

 قيد الشرائد البن وهبان )خمطوط( ١/ب . 
1025

 القنية له )خمطوط( . 
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  جم |10

 Gi اجلامع الكبري Øviv Be‡b Iqvnevb in. Bgvg gynv¤§v` in. Gi جم 

w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1027| 

  حق |11

 Gi w`‡K Bw½Z احلاوى القدسي .Øviv Be‡b Iqvnevb in حق 

K‡i‡Qb1028| 

  خ |12

 Øviv Avgvmx in. gy‡mjx in. iwPZ ÔAvj gyLZvi wjj dvZvIqvÕi خ

w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1029| 

  خا |13

خزانة األكمل يف  Øviv Be‡b Iqvnevb in. Avjøvgv RyiRvbx in. iwPZ خا
 |Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1030 الفروع

  خف |14

خالصة  Øviv Be‡b Iqvnevb in. eyinvbyÏxb eyLvix in. iwPZ خف 
 |Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1031 الفتاوى

   در |15
 Øviv AvdMvbx in. wdK‡n nvbvdxi cÖwm× wKZve AvjvDÏxb در 

nvmKvdx in. iwPZ الدر املختار Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1032| 

                                                                                                       
1026

 القنية له )خمطوط( . 
1027

 قيد الشرائد له )خمطوط( ١/ب . 
1028

 عقد القالئد له )خمطوط( ٦/١/ب . 

1029
 . Kvkdzh hb~b 2/1639| 

1030
 قيد الشرائد له )خمطوط( ١/ب . 

1031
 قيد الشرائد له )خمطوط( ١/ب . 

1032
 . Kvkdzj nvKv‡qK 1/2| 
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  ذ |16

ذخرية  Gi wjLK eyinvbyÏxb eyLvix in. iwPZ الفتاوى الغياثية Øviv ذ 
 |Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1033 الفتاوى

 رن |17

 |Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1034 روضة الناطفي .Øviv Be‡b Iqvnevb in رن

 ز |18
 Gi w`‡K Bw½Z الزايدات Øviv hvwn`x in. Bgvg gynv¤§v` in. iwPZ ز

K‡i‡Qb1035| Avgvmx in. nv‡dhyÏxb bvmvdx in. iwPZ كنز الدقائق Gi 

w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1036| الفتاوى الغياثية Gi wjLK زَنَدور َسيت in. iwPZ  نظم
 |Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1037 الفقه

 ش |19
 |Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1038 الشامل Gi wjLK الفتاوى الغياثية Øviv ش

Z‡e wZwb الشامل Øviv الشامل للبيهقي bvwK الشامل أليب حفص الغزنوى 
eywS‡q‡Qb, Zv wZwb ¯úó K‡ibwb| 

 طس |20
 شرح خمتصر الطحاويØviv Be‡b Iqvnevb in. BmweRvex in. iwPZ طس

Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1039| 

                                                 
1033

 الفتاوى الغياثية للخطيب ص/٤ . 
1034

 قيد الشرائد له )خمطوط( ١/ب . 
1035

 القنية له )خمطوط( . 
1036

 . Kvkdzh hb~b 2/1639| 

1037
 الفتاوى الغياثية للخطيب ص/٤ . 

1038
 الفتاوى الغياثية للخطيب ص/٤ . 

1039
 عقد القالئد له )خمطوط( ٦/١/ب . 
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 ظ |21
 Gi wjLK hnxiæÏxb gviMxbvbx in. iwPZ الفتاوى الغياثية Øviv Øviv ظ

 |Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1040 الفتاوى الظهريية

 ع |22
 Gi wjLK Df‡q Aveyj jvBQ الفتاوى الغياثية Øviv m`iæk knx` Ges ع

mvgviKv›`x in. iwPZ عيون املسائل Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1041| 

 عن |23
عيون  Øviv Be‡b Iqvnevb in. Aveyj jvBQ mvgviKv›`x in. iwPZ عن

 |Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1042 املسائل

 ف |24
 Gi w`‡K Bw½Z فتح القدير Øviv AvdMvbx in. Bebyj ûgvg in. iwPZ ف

K‡i‡Qb1043| 

 فتخ |25
 |Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1044 فتاوى ُخَواَهْرزاَدهْ  .Øviv hvwn`x in فتخ

 فخ |26
فتاوى اخلاصيØviv Be‡b Iqvnevb in. Gi w`‡K Bw½Z  1045 فخ

K‡i‡Qb1046| 

                                                 
1040

 الفتاوى الغياثية للخطيب ص/٤ . 
1041

 |Kvkdzh hyb~b 2/1998 الفتاوى الغياثية للخطيب ص/٤ . 

1042
 قيد الشرائد له )خمطوط( ١/ب . 

1043
 . Kvkdzj nvKv‡qK 1/2| 

1044
 القنية له )خمطوط( . 

1045
اخلاصي: هو يوسف بن أمحد بن أيب بكر، اخلوارزمي، اخلاصي، كان إمامًا فاضاًل أخذ عن قاضي خان توىف  . 

٢٢٦هية للكنوى ص/ه ، وله الفتاوى املشهورة. أنظر: الفوائد الب ٦٣٤سنة   
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 فص |27
 Gi w`‡K كتاب الفصول iwPZ أسروشىن .Øviv Be‡b Iqvnevb in فص

Bw½Z K‡i‡Qb1047| 

 فظ |28
الفتاوى  Øviv Be‡b Iqvnevb in. hnxiæÏxb gviMxbvbx in. iwPZ فظ

 |Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1048 الظهريية

 فق |29
 Gi w`‡K Bw½Z فتاوى قاضي خان .Øviv Be‡b Iqvnevb in فق

K‡i‡Qb1049| 

 ق |30
 Gi w`‡K لطائف اإلشارات iwPZ ابن قاضي ْساونة .Øviv Avgvmx in ق

Bw½Z K‡i‡Qb1050| 

 قز |31
شرح خمتصر  Øviv Be‡b Iqvnevb in. bvRgyÏxb hvwn`x in. iwPZ قز

 |Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1051 القدوري

 قن |32
 Gi w`‡K القنية Øviv Be‡b Iqvnevb in. bvRgyÏxb hvwn`x in. iwPZ قن

Bw½Z K‡i‡Qb1052| 

                                                                                                       
1046

 قيد الشرائد له )خمطو ط( ١/ب . 
1047

 عقد القالئد له )خمطوط( ٦/١/ب . 

1048
 قيد الشرائد له )خمطوط( ١/ب . 

1049
 عقد القالئد له )خمطوط( ٦/١/ب . 

1050
 خمزن الفقه لألماسي )خمطوط( ٩/ب . 

1051
 قيد الشرائد له )خمطوط( ١/ب . 
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 ك |33
 Gi w`‡K Bw½Z الكفاية شرح اهلداية iwPZ خوارزمي .Øviv AvdMvbx in ك

K‡i‡Qb1053| 

 كز |34
تبيني احلقائق شرح   Øviv Be‡b Iqvnevb in. Avjøvgv hvBjvC in. iwPZ كز

 |Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1054 كنز الدقائق

 م |35
 Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1055| cÖej aviYv املنافع .in الكادوري Øviv م

†h wZwb رامشي in. iwPZ املنافع يف فوائد النافع Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb| 

 مب |36
 املبسوط Øviv Be‡b Iqvnevb in. kvgmyj AvB¤§v mvivLmx in. iwPZ مب

Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1056| 

 مح |37
 |Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1057 احمليط الربهاين .Øviv Be‡b Iqvnevb in مح

 ن |38
 Gi wjLK Df‡q Aveyj jvBQ الفتاوى الغياثية Øviv m`iæk knx` Ges ن

mvgviKv›`x iwPZ النوازل Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1058| Avi Avgvmx in. 

 |Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1059 عيون املسائل

                                                                                                       
1052

 قيد الشرائد له )خمطوط( ١/ب . 
1053

 . Kvkdzj nvKv‡qK 1/2| 

1054
 عقد القالئد له )خمطوط( ٦/١/ب . 

1055
 .  Kvkdzh hyb~b 2/1633| 

1056
 قيد الشرائد له )خمطوط( ١/ب . 

1057
 قيد الشرائد له )خمطوط( ١/ب . 
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 ئت |39
 Gi w`‡K Bw½Z نتائج األفكار Øviv AvdMvbx in. Kvhx hv`vn iwPZ ئت

K‡i‡Qb1060| 

 ه  |40
 Ges Avgvmx in. Df‡q wdK‡n nvbvdxi cÖwm× wKZve الكادوري Øviv ه 

gviMxbvbx in. iwPZ اهلداية شرح بداية املبتدي Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1061| 

 ها |41
 Gi اهلداية شرح بداية املبتدي Øviv AvdMvbx in. gviMxbvbx in. iwPZ ها

w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1062| 

 هد |42
اهلداية شرح بداية  Øviv Be‡b Iqvnevb in. gviMxbvbx in. iwPZ هد

 |Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1063 املبتدي

 و |43
 Gi wjLK Df‡q Aveyj AveŸvm الفتاوى الغياثية Øviv m`iæk knx` Ges و

bvwZdx iwPZ الواقعات Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1064| 

 وخ |44
 Gi w`‡K كتاب الوقف Øviv Be‡b Iqvnevb in. Lvm&mvd in. iwPZ وخ

Bw½Z K‡i‡Qb1065| 

                                                                                                       
1058

 واقعات احلسامي للصدر الشهيد )خمطوط( ١/ب، الفتاوى الغياثية للخطيب ص/٤ . 
1059

 خمزن الفقه )خمطوط( ٩/ب . 
1060

 . Kvkdzj nvKv‡qK 1/2| 

1061
 . Kvkdzh hb~b 2/1633, 1639| 

1062
 . Kvkdzj nvKv‡qK 1/2| 

1063
 قيد الشرائد له )خمطوط( ١/ب . 

1064
 واقعات احلسامي للصدر الشهيد )خمطوط( ١/ب، الفتاوى الغياثية للخطيب ص/٤ . 
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 ي |45
 Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1066| cÖej aviYv الينابيع .in الكادوري Øviv ي

n‡jv, wZwb iƒgx in. iwPZ الينابيع يف معرفة األصول والتفاريع شرح خمتصر القدوري 
Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb| AvdMvbx in. hvBjvC in. iwPZ   تبيني احلقائق شرح
ابو بكر   Gi wjLK الفتاوى الغياثية |Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1067 كنز الدقائق
 |Gi w`‡K Bw½Z K‡i‡Qb1068 فتاوى iwPZ الكماري

(M) gvmvB‡ji cwifvlv: 

wdK‡n nvbvdx‡Z KwZcq cwifvlv Øviv wewfbœ gvmvB‡ji w`‡K Bw½Z 

Kiv n‡q‡Q, †mme cwifvlv `yÔcÖKvi| GK. KwZcq cwifvlv Øviv  متقدمني
 Ôc~e©eZx© dzKvnv‡`Õi gvmvBj‡K eySv‡bv n‡q‡Q| `yB. KwZcq cwifvlv فقهاء

Øviv متأخرين فقهاء ÔcieZx© dzKvnv‡`Õi gvmvBj‡K eySv‡bv n‡q‡Q| 

GK. †hme cwifvlv Øviv c~e©eZx© dzKvnv‡`i gvmvBj‡K eySv‡bv n‡q‡Q, 

Gai‡bi GMviwU cwifvlv cvIqv hvq| 

 اجلرجانيات |1
جرجانn‡”Q Gi  1069 جرجانية Gi eûePb| Avi جرجانية n‡jv اجلرجانيات

w`‡K wbmeZ| 

 .ejv nq †mme gvmvBj‡K †hme gvmvBj Bgvg gynv¤§v` in اجلرجانيات

ÔRyiRv‡bÕ msKjb K‡i‡Qb1070| A_ev اجلرجانيات †mme gvmvBj‡K ejv 

                                                                                                       
1065

 قيد الشرائد له )خمطوط( ١/ب . 
1066

 جامع املضمرات له )خمطوط( ١/ب . 
1067

 . Kvkdzj nvKv‡qK 1/2| 

1068
 الفتاوى الغياثية للخطيب ص/٤ . 

1069
اجلرجان: مدينة مشهورة بقرب طربستان على سبع مراحل من مدينة "الِرِي"، مت فتحها يف خالفة معاوية رضي  . 

هللا عنه، ُث يف عهد سليمان بن عبد امللك بن مروان بعد ارتداد أهلها عن اإلسالم. أنظر: آاثر البالد للقزويين 
.٣٤٨ص/  
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nq, †hme gvmvBj Bgvg gynv¤§v` in. Gi RyiRv‡bi †Kv‡bv wkl¨ Bgvg 

gynv¤§v` †_‡K wiIqvqvZ K‡i‡Qb1071| Dfq تعريف Gi gv‡S Gfv‡e تطبيق 
†`Iqv hvq †h, Bgvg gynv¤§v` in. cÖ_‡g RyiRv‡b gvmvBj msKjb 

K‡i‡Qb, AZci RyiRv‡bi †Kv‡bv wkl¨ Zuvi †_‡K †mme gvmvBj 

wiIqvqvZ K‡i‡Qb| 

 الرِرقِريات |2
 رِقة |Gi w`‡K wbmeZ رِقة n‡”Q رقِرية Gi eûePb| Avi رقِرية n‡jv الرِرقِريات

GKwU ¯’v‡bi bvg| 

 رِقة .ejv nq †mme gvmvBj‡K †hme gvmvBj Bgvg gynv¤§v` in الرِرقِريات
bvgK ’̄v‡b msKjb K‡i‡Qb1072| A_ev الرِرقِريات ejv nq †mme gvmvBj‡K 

†hme gvmvBj ابن ْساعة Bgvg gynv¤§v` in. †_‡K رِقة bvgK ¯’v‡b wiIqvqvZ 

K‡i‡Qb1073| Dfq e¨vL¨vi gv‡S †Kv‡bv msNl© †bB| 

 ظاهر الرواية |3
 ejv nq: Bgvg Avey nvbxdv, Bgvg Avey BDmyd I Bgvg ظاهر الرواية

gynv¤§v` in. †_‡K ewY©Z †hme gvmvBj‡K Bgvg gynv¤§v` in. Zuvi cÖwm× 

Qq1074 wKZv‡e msKjb K‡i‡Qb| †KD †KD GB wZbR‡bi mv‡_ Bgvg 

hydvi I nvmvb Be‡b whqv` †_‡K ewY©Z gvmvBj‡KI mshy³ K‡i‡Qb| Z‡e 

cÖwm× n‡jv cÖ_g wZbRb †_‡K ewY©Z gvmvBj‡K ظاهر الرواية ejv nq1075| 

 ظاهر املذهب |4
                                                                                                       
1070

مفتاح السعادة لكربى زاده ٢٦٣/٢، حاشية مراقي الفالح للطحطاوى ص/١٥، أدب املفىت للربكيت  . 
١٧ص/  

1071
 . Kvkdzh h~b~b 1/581| 

1072
مفتاح السعادة لكربى زاده ٢٦٣/٢، حاشية مراقي الفالح للطحطاوى ص/١٥، أدب املفىت للربكيت  . 

١١ص/  
1073

 . Kvkdzh hyb~b 1/911| 
1074

 . Avj RvwgDm mvMxi, Avj RvwgDj Kvexi, wmqv‡i mvMxi, wmqv‡i Kvexi, gvem~Z I 

whqv`vZ| 

1075
 . ivÏyj gynZvi 1/69, kiû DK~w` imwgj gydZx c„. 46, 47| 
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 |DfqwU mgv_©‡evaK cwifvlv1076 ظاهر الرواية Ges ظاهر املذهب

 غري ظاهر الرواية |5
Avjøvgv eveviZx Ges Kvhx hv`vn in. e‡jb, غري ظاهر الرواية Øviv Bgvg 

gynv¤§v` in. Giاألمايل1077، النوادر، الرقيات، اهلارونيات، الكيسانيات G ewY©Z 

gvmvBj‡K eySv‡bv nq1078| 

 الكيسانيات |6
 wKsevكيسان n‡”Q كيسانية Gi eûePb| Avi كيسانية n‡jv الكيسانيات 

 |Gi w`‡K wbmeZ كيساين

 Bgvg سليمان كيساين ejv nq †mme gvmvBj‡K †hme gvmvBj الكيسانيات

gynv¤§v` in. †_‡K wiIqvqvZ K‡i‡Qb1079| 

†KD †KD e‡j‡Qb الكيسانيات ejv nq †mme gvmvBj‡K †hme gvmvBj 

Bgvg gynv¤§v` in. كيسان bvgK ’̄v‡b msKjb K‡i‡Qb1080| wKš‘  طاش كربى
 |G‡K mwVK e‡jbwb1081 زاده

†KD †KD e‡j‡Qb kãwU كيسانيات bq eis كيانيات hv كيان Gi w`‡K 

wbmeZ| كيان GKRb e¨w³i bvg| GB e¨w³i Rb¨ Bgvg gynv¤§v` in. 

Gme gvmvBj msKjb K‡i‡Qb| GRb¨ G¸‡jv‡K كيانيات ejv nq1082| 

 مسائل األصول و رواية األصول |7
                                                 
1076

 مقدمة عمدة الرعاية للكنوى ص/١٧، انظورة احلق للمرجاين ص/٤٩ . 
1077

األمايل: مجع إمالء، وهو أن جيلس العامل وحوله تالميذه ابحملابر والقراطيس، فيتكلم مبا فتح هللا عليه من  . 
ة، ُث جيمعون ما كتبوا يف جمالس، فيصري كتااًب يسمى "اإلمالء" و "األمايل"، وكان العلم، وهم يقيدون ذلك ابلكتاب

١/٦٩هم هللا. أنظر: رد احملتار البن عابدين ذلك من طرق التعليم و التعلم عند السلف رمح  
1078

 العناية للبابريت ٣٧١/٨، نتائح األفكار لقاضي زاده ٣٧١ . 
1079

 . Kvkdzh hyb~b 2/1525, nvwkqvZz gvivwKj dvjvn c „. 15| 
1080

 . wgdZvûm mvÔAv`vn 2/263| 

1081
 . cÖv¸³| 

1082
 . cÖv¸³, Av`veyj gydZx wjj eiKZx c„. 11| 
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cÖwm× I wbf©i‡hvM¨ AwfgZ Abyhvqx GB `yB cwifvlv Ges c~‡e©i  ظاهر
 |cwifvlvØq GK I Awfbœ1083 ظاهر الرواية Ges املذهب

 رواية غري األصول |8
 Gi نوادر، أمايل، رقيات، كيسانيات، هارونيات ¨Øviv D‡Ïk رواية غري األصول

wiIqvqvZ1084| 

 النوادر |9
 `ejv nq: Bgvg Avey nvbxdv, Bgvg Avey BDmyd I Bgvg gynv¤§v النوادر

in. †_‡K ewY©Z †hme gvmvBj‡K Bgvg gynv¤§v` in. Zuvi cÖwm× Qq 

wKZv‡e1085 msKjb K‡ibwb; eis Ab¨vb¨ wKZve †hgb  ،اجلرجانيات، الرقيات
 msKjb K‡i‡Qb| wKsev Bgvg Avey nvbxdv in. Gi الكيسانيات، اهلارونياتر 

Ab¨ †Kv‡bv wkl¨ msKjb K‡i‡Qb †hgb Bgvg Avey BDmyd in. Gi األمايل 
Ges nvmvb Be‡b whqv` in. Gi اجملرد A_ev wbw`©ó †Kv‡bv wel‡q †Kv‡bv 

wkl¨ †_‡K ewY©Z gvmAvjv| †hgb ابن ْساعة (g „Zz¨: 233 wn.) معلى ابن منصور 
(g„Zz¨: 211 wn.) Be‡b iæ Í̄g gviIqvhx (g„Zz¨: 201 wn.) cÖgyL wkl¨ †_‡K 

ewY©Z gvmAvjv1086| 

 اهلارونيات |10
 Gi w`‡K هارون n‡”Q هارونية Gi eûePb| Avi هارونية n‡jv اهلارونيات

wbmeZ| 

 .ejv nq †mme gvmvBj‡K †hme gvmvBj Bgvg gynv¤§v` in اهلارونيات

nviƒb bvgK GK e¨w³i Rb¨ msKjb K‡i‡Qb1087| A_ev †hme gvmvBj‡K 

Bgvg gynv¤§v` in. ev`kvn nviƒ‡bi hy‡M msKjb K‡i‡Qb1088| 

                                                 
1083

 . Kvkdzh hyb~b 1/107, 2/1283, ivÏyj gynZvi 1/69| 

1084
 . Avj Bbvqv 1/120| 

1085
 . Avj RvwgDm mvMxi, Avj RvwgDj Kvexi, wmqv‡i mvMxi, wmqv‡i Kvexi, gvem~Z I 

whqv`vZ| 

1086
 . wgdZvûm mvÔAv`vn 2/263, ivÏyj gynZvi 1/69, kiû DK~w` imwgj gydZx c„. 47-49| 

1087
 . wgdZvûm mvÔAv`vn 2/263, Av`veyj gydZx wjj eiKZx c„. 11| 
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 األمايل |11
 ,A_© kÖæZ wjLb| Gi c×wZ n‡jv إمالء |Gi eûePb إمالء kãwU أمايل

D Í̄v` I kv‡q‡Li mvg‡b wkl¨MY KvMR Kjg wb‡q e‡m †h‡Zv| Avjøvn 

ZvÔAvjv kv‡q‡Li AšÍ‡i hv wKQz †X‡j w`‡Zb Zv wZwb QvÎ‡`i‡K 

†gŠwLKfv‡e wjwL‡q w`‡Zb| Gfv‡e mg~`q wjLbx GKÎ K‡i ¯̂Zš¿ wKZve 

ˆZix Kiv n‡Zv| GB c×wZ‡K إمالء ev أمايل ejv nq| mj‡di gynvwÏmxb I 

dzKvnvMb mK‡jB GB c×wZ Aej¤b̂ Ki‡Zb Ges wbR wbR Dj~g wjwL‡q 

w`‡Zb| eZ©gv‡b †m ai‡bi Av‡jg bv _vKvi Kvi‡Y إمالء Gi c×wZI 

†bB| شوافع †`i cwifvlvq إمالء †K تعليق ejv nq1089| 

`yB. †hme cwifvlv Øviv cieZx© dzKvnv‡`i gvmvBj‡K eySv‡bv n‡q‡Q, 

Gai‡bi cwifvlv `yÔwU cvIqv hvq| 

 الفتاوى و الواقعات |1
nvbvdx gvhnv‡e الفتاوى Ges الواقعات Øviv †mme  gvmvBj‡K eySv‡bv 

nq †hme gvmvBj cieZ©x dzKvnv‡q wKivgMY BRwZnv` I Bw Í̄¤̂vZ K‡i 

AvniY K‡i‡Qb| hLb Zuv‡`i‡K Gme gvmvAvjv m¤ú‡K© wRÁvmv Kivi ci 

c~e©eZx©‡`i1090 †_‡K †Kv‡bv wiIqvqvZ cvbwb1091| 

 النوازل |2
 |`A_© AvKw¯§K NwUZ welqvw انزلة |Gi eûePb انزلة kãwU نوازل

cwifvlvq انزلة ejv nq †mme wbZ¨ bZzb msNwUZ mgm¨vejx‡K, hv 

gyRZvwn`xb‡`i hyM P‡j hvIqvi ci D™¢vweZ n‡q‡Q Ges Gi ûKzg 

gyRvZvwn`MY †_‡K ewY©Z †bB| cieZ©x dKxnMY `jxj cÖgvYvw`i Av‡jv‡K 

Gi ûKzg AvniY K‡i‡Qb| Gme wKZv‡ei g‡a¨ i‡q‡Q dKxn Aveyj jvBQ 

mvgviKv›`x in. iwPZ كتاب النوازل Aveyj AveŸvm Avngv` Be‡b gynv¤§v` 

                                                                                                       
1088

 . nvwkqv gvivwKj dvjvn c„. 15| 

1089
 . ivÏyj gynZvi 1/69| 

1090
 . Avey nvbxdv Iqv Avmnveyû| 

1091
 . Kvkdzh hb~b 2/1282, ivÏ yj gynvZvi 1/69, kiû DK~w` imwgj gydZx c„. 49| 
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bv‡Zdx iwPZ جمموع النوازل والواقعات Ges m`‡i knx` iwPZ واقعات حسامية 

cÖf…wZ1092| 

(N) تصحيح I ترجيح Z_v gvmAvjvi weï×Zv I cÖvavb¨Zv msµvšÍ 

cwifvlv: 

wdK‡n nvbvdxi wKZvevw`‡Z Ggb wKQz AvjvgZ I cwifvlv i‡q‡Q, 

†hme cwifvlv Øviv weï× Dw³, weï× wiIqvqvZ, cÖvavb¨ Dw³ wKsev gydZv 

wewn Dw³i w`‡K Bw½Z Kiv n‡q‡Q| †hgb: 

االحتياط، واألحوط، واألشبه، واألصح، واألصلح، واألظهر، واألوجه، واألفق، 
به أنخذ، وبه يعتمد،  وبه يفىت، والصحيح، واألوىل، وبه أخذ علماؤان، وبه جرى العرف، و 

وعليه االعتماد، وعليه عمل األمة، وعليه عمل اليوم، وعليه الفتوى، وعليه فتوى 
مشاخينا، والفتوى عليه، وهو املتعارف، وهو املختار، وهو املختار يف زماننا، وهو املعتمد، 

 1093وهو الوجيه، وغريها.
Gme cwifvlv GKwU AciwU A‡cÿv kw³kvjx I cÖvavb¨Zv eySvq| Gi 

g‡a¨ me©vwaK kw³kvjx n‡”Q وعليه عمل األمة Gici الفتوى Ges Gi †_‡K 

wbM©Z Ab¨vb¨ kãmg~n| Gici والصحيح واألصح Gici  Ab¨vb¨ 

cwifvlv1094| 

Gme cwifvlv‡K kw³kvjx Ges cÖvavb¨Zvi w`K †_‡K wb‡¤œv³ cÖKv‡i 

wef³ Kiv hvq| 

(K) me©vwaK kw³kvjx cwifvlv n‡”Q وعليه عمل األمة Ges Gai‡bi 

gg©v_‡evaK Ab¨ †Kv‡bv kã| †Kbbv GB cwifvlv Øviv nvbvdx gvhnv‡ei 

Djvgv‡q wKiv‡gi BRgv I HKgZ¨ eySv‡bv nq1095| 

(L) Gic‡ii Í̄i †h cwifvlvi g‡a¨ kw³kvjx I cÖvavb¨Zvi A_© 

cvIqv hvq| †hgb الفتوى Ges Gi †_‡K wbM©Z Ab¨vb¨ kã| †hgb:  ،به يفىت

                                                 
1092

 . Avc dZIqv †KB‡m †`u c„. 37, 39| 

1093
 . `yi‡i gyLZvi 1/12, kiû DK~w` imwgj gydZx c„. 86, Dm~‡j BdZv wjj Dmgvbx c„. 40| 

1094
 . Dm~‡j BdZv wjj Dmgvbx c„. 40, 41| 

1095
 . ivÏyj gynZvi 1/73, kiû DKyw` imwgj gydZx c„. 88, Dm~‡j BdZv c„. 40| 
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 k‡ãi g‡a¨ Ôkw³kvjxÕi الفتوى |cÖf…wZ kãmg~n وعليه الفتوى، والفتوى عليه

A_© we`¨gvb Av‡Q| †Kbbv, الفتوى kãwU الفىت †_‡K wbM©Z| Avi الفىت A_© 

 Gi g‡a¨ Ôkw³kvjxÕi الفىت A_©vr kw³kvjx hyeK1096| AZGe الشاب القوي

A_© we`¨gvb| 

 kãwU `yÔwU wRwb‡mi w`‡K Bw½Z K‡i| GK. Gi Dci dZIqv الفتوى

cÖ`v‡bi AbygwZ Av‡Q| `yB. GwU weï×| Avi cÖ‡Z¨K weï× Dw³i Dci 

dZIqv cÖ`vb Kiv hvqbv| †Kbbv, KLbI KLbI weï× Dw³‡K Riƒi‡Zi 

Kvi‡Y †Q‡o †`Iqv nq1097| GKvi‡YB nvgvex in. e‡jb:1098 

 الفه."ال مالزمة بني الصحيح واملفىت به، فقد يكون صحيحاً والفتوى على خ
 GKwU AciwUi Rb¨ Avek¨Kxq bq| eis KLbI واملفىت به Ges الصحيح

KLbI weï× Dw³i Dci dZIqv bv w`‡q wecixZ Dw³i Dci dZIqv 

cÖ`vb Kiv nq| 

(M) Gic‡ii Í̄i الصحيح Ges األصح †Kbbv, Gkã¸‡jvB g~jZ 

cÖvavb¨Zvi w`‡K Bw½Z K‡i| Z‡e GKwU‡K AciwUi Dci مقدم Kivi 

e¨vcv‡i Djvgv‡q wKiv‡g gv‡S BLwZjvd i‡q‡Q| 

†KD †KD e‡jb األصح kw³kvjx الصحيح †_‡K| †Kbbv, األصح kãwU 

 Gi g‡a¨ A‡b¨i Zzjbvq AvwaK¨Zv اسم تفضيل Gi mxMv| Avi اسم تفضيل

eySvq| AZGe األصح Gi g‡a¨ الصحيح †_‡K AwaK weï×Zvi A_© 

we`¨gvb| myZivs األصح kw³kvjx الصحيح †_‡K| GwUB nvbvdx gvhnv‡e 

AwaK cÖwm×1099| 

†KD †KD e‡jb Avg‡ji w`K †_‡K الصحيح DËg األصح †_‡K| 

†Kbbv, الصحيح Gi wecixZ الفاسد wKsev الضعيف Avi األصح Gi wecixZ 

                                                 
1096

 املصباح املنري للفيومي )فىت( . 
1097

 . ivÏyj gynZvi 1/73, kiû DK~w` imwjg gydZx c„. 88| 

1098
 فرائد اللؤلؤ واملرجان له )خمطوط( ٥٢/أ . 

1099
 . ivÏyj gynZvi 1/73, Av`veyj gydZx wjj eiKZx c„. 18| Dm~‡j BdZv c„. 40| 
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 Dw³i weï×Zvi الصحيح Df‡qi cÖe³v األصح Ges الصحيح AZGe الصحيح

e¨vcv‡i GKgZ| †Kbbv, أصح Øviv Bw½Z Kiv n‡”Q GB Dw³wU صحيح Dw³ 

†_‡K AwaK weï×| cÿvšÍ‡i صحيح Dw³ Øviv Bw½Z Kiv n‡”Q †h, Gi 

wecixZ Dw³ dvwm` wKsev `ye©j| Avi †h Dw³i weï×Zvi e¨vcv‡i mK‡jB 

GKgZ †m Dw³i Dci Avgj Kiv DËg1100| 

¯§Z©e¨ †h, الصحيح Ges األصح Df‡qi cÖe³v hw` GKRb nq, Zvn‡j 

 |cÖvavb¨ nIqvi e¨vcv‡i †Kv‡bv BLwZjvd †bB األصح Gi Dci الصحيح

Ggwbfv‡e `yÔBgvg `yÔwU AwfgZ‡K الصحيح e‡j‡Qb AZci GKR‡b 

GKwU‡K األصح e‡j‡Qb, G‡ÿ‡Î األصح  Dw³wU cÖvavb¨ nIqvi e¨vcv‡iI 

†Kv‡bv BLwZjvd †bB1101| 

(N) †hme cwifvlv حصر Ges قصر Gi dvq`v †`q, †hgb به يفىت Ges 

 |A_ev Gai‡bi Ab¨ †Kv‡bv kã هو املعتمد ev هو املختار wKsev وعليه الفتوى

Gai‡bi cwifvlv †mme cwifvlvi Dci مقدم n‡e, †hme cwifvlvq حصر 

Ges قصر Gi dvq`v †bB1102| 

Be‡b Av‡e`xb kvgx in. Gi wbKU Gai‡bi cwifvlv dZIqv cÖ`v‡bi 

†ÿ‡Î AwaK kw³kvjx| †hgb wZwb e‡jb:1103 

 يه العمل مساٍو للفظ الفتوى""ويظهر يل أن لفظ وبه أنخذ و عل
(O) †hme cwifvlv اسم تفضيل Gi mxMv w`‡q e¨envi Kiv n‡q‡Q| 

†m¸‡jv غري اسم تفضيل Gi Dci cÖvavb¨ cv‡e| myZivs األحوط Ges األوجه 
cwifvlv االحتياط Ges الوجيه cwifvlvi Dci cÖvavb¨ n‡e1104| 

                                                 
1100

غنية املتملى للحليب ص/٥٨، ٥٩، جممع األهنر لشيخ زاده ٧،٨/١، انظورة احلق للمجاين ص/٥٤، أصول  . 
٤٠،٤١اإلفتاء للعثماىن ص/  

1101
 . kiû DK~w` imwgj gydZx c„. 89, Dm~‡j BdZv c„. 41| 

1102
شرح عقود رسم املفيت البن عابدين ص/٨٨، انظورة احلق للمرجاين ص/٥٤، حاشية شرح عقود رسم املفيت  . 

.١١٩الفقه ألاب اخليل ص/ ، مقدمة يف٨٧ظاهري ص/للم  
1103

 . ivÏyj gynZvi 1/73| 
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(P) †hme cwifvlvq GKvwaK cÖvavb¨Zvi kã i‡q‡Q| †hgb mxMvwU 

 |Gi dvq`v †`q Ggb kãI Av‡Q حصر ¨Gi, Avevi Gi g‡a اسم تفضيل

†hgb هو األحوط Ges وعليه الفتوى cÖf…wZ cwifvlv| G¸‡jv †mme cwifvlvi 

Dci cÖvavb¨ cv‡e, †h¸‡jv‡Z †mªd GKwU وجه ترجيح i‡q‡Q|  وهللا أعلم
 ابلصواب، وإليه املرجع واملآب

(P) أحوال األراء واألقوال msµvšÍ cwifvlv: 

GLv‡b mvZwU cwifvlv wb‡q Av‡jvPbv Kiv n‡e: 

GK. عند I عن wKsev عنده I عنه Gi gv‡S cv_©K¨: 

Avãyj nvB jvL‡bŠex in. e‡jb, عند I عن Gi gv‡S cv_©K¨ n‡”Q: عند 

Øviv gvhnve eySvq Avi عن Øviv GKwU wiIqvqvZ eySvq| myZvivs hw` ejv 

nq هذا عند أيب حنيفة Zvn‡j eyS‡Z n‡e GwU Bgvg Avey nvbxdvi gvhnve, 

Avi hw` وعنه كذا ejv nq, Zvn‡j eyS‡Z n‡e †h GwU Zuvi GKwU 

wiIqvqvZ| †hgb wn`vqv wKZv‡ei BeviZ:1105 

واجلنب إذا انغمس يف البئر لطلب الدلو فعند أيب يوسف رمحه هللا تعاىل الرجل حباله "
وعند أيب حنيفة رمحه هللا  .... تعاىل كالمها طاهران وعند حممد رمحه هللا ....واملاء  ....

 "وهو أوفق الرواايت عنه. .....وعنه أن الرجل طاهر  ...تعاىل كالمها جنسان 
GB Bevi‡Z عند kãwU evisevi G‡m‡Q Bgvg‡`i gvhnve eySv‡bvi 

Rb¨, Avi عنه G‡m‡Q Bgvg Avey nvbxdv in. Gi Av‡iKwU wiIqvqvZ 

eySv‡bvi Rb¨| 

`yB. قالوا kã Øviv D‡Ïk¨: 

                                                                                                       
1104

 . ivÏyj gynZvi 1/73, Dmy‡j BdZv c„. 41| 

1105
 . Avj wn`vqv 1/16| 
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 ¨kãwU nvbvdx gvhnv‡ei gvkv‡qL‡`i BLwZjvd eySv‡bvi Rb قالوا

e¨envi Kiv nq, hw` c~‡e©i Bevi‡Z ضمري Gi مرجع D‡jøL bv _v‡K1106| 

Z‡e KLbI KLbI قالوا kã Øviv †Kv‡bv Dw³i `ye©jZv wKsev AcÖvavb¨Zvi 

w`‡KI Bw½Z Kiv nq, hw` Ge¨vcv‡i wKZv‡ei gymvwbœ‡di ¯̂fve Rvbv 

_v‡K|  

†hgb wn`vqvi gymvwbœd m¤ú‡K© dvZûj Kv`x‡ii gymvwbœd e‡jb:1107 

 فإن عادته يف مثله افاده الضعف مع اخلالف

Ggwbfv‡e Beivnxg nvjvex in. ملتقى األحبر G قالوا Øviv †Kv‡bv KI‡ji 

`ye©jZvi w`‡K Bw½Z K‡ib1108| 

wZb. قيل I يقال Ges GRvZxq kã Øviv D‡Ïk¨: 

 |Ges GRvZxq k‡ãi e¨vcv‡i cÖwm× n‡jv G¸‡jv iæMœ kã يقال I قيل

G¸‡jv Øviv `ye©j قول wKsev `ye©j قائل Gi w`‡K Bw½Z Kiv nq| 
Z‡e weï× K_v n‡jv: hw` wKZv‡ei wjL‡Ki ¯̂fve m¤ú‡K© Rvbv _v‡K 

†h, wZwb قيل I يقال Øviv `ye©j Ges مرجوح Dw³i w`‡K Bw½Z K‡i _v‡Kb, 

wKsev †Kv‡bv قرينة Øviv hw` eySv hvq †h, قيل I يقال Øviv `ye©j wKsev مرجوح 
Dw³ D‡Ïk¨, Zvn‡j G¸‡jv Øviv `ye©j ev مرجوح Dw³i Dci ûKzg jvMv‡bv 

n‡e| Ab¨_vq G¸‡jv Øviv `ye©j wKsev مرجوح Dw³ wbwðZfv‡e ejv hv‡e 

bv1109| †Kbbv, KLbI KLbI dzKvnv‡q wKivg قيل I يقال Øviv صحيح eis 

 .Dw³i w`‡KI Bw½Z K‡ib _v‡Kb| †hgb Avjøvgv Kvmvbx in أصح

Ôev`v‡qDm mvbv‡qÕ e‡jb:1110 

                                                 
1106

العناية للبابريت ٣٩٩/١، البناية للعيين ٤١٦/١، الفوائد البهية للكنوي ص/٢٤٢، مقدمة عمدة الرعاية  . 
١٥ص/  

1107
 . dvZûj Kv`xi 2/330| 

1108
 . gyjZvKvj Aveûi 1/10| 

1109
 مقدمة عمدة الرعاية للكنوى ص/١٧، أدب املفيت للربكيت ص/١٥ . 

1110
 بدائع الصنائع له ٢٥١/١ . 
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ُفوَف " َر قَ ْبَل َأْن جُيَاورَز الصُّ ْن َتذَكَّ ْحَراءر فَإر َعاَد إىَل َقَضاءر َما َعَلْيهر،  ...إَذا َكاَن يفر الصَّ
ُفوفر الَّيتر َخْلَفُه َعاَد َوَبىَن وَ .... إرْن َمَشى َأَماَمُه، ..... َ َوإرالَّ َفاَل؛  قريَل: إْن َمَشى َقْدَر الصُّ
هر اَل يَ ُعوُد، َوُهَو اأْلََصحُّ  .....َوإرالَّ َفاَل،  َع ُسُجودر  ."َوقريَل: إَذا َجاَوَز َمْوضر

GLv‡b Kvmvbx in. me©‡kl Dw³ قيل Øviv †ck K‡i‡Qb, A_P GwU Zuvi 

wbKU أصح Dw³| 

Pvi. رواية، أقوال، وجوه Øviv D‡Ïk¨: 
Avjøvgv Av‡bvqvi kvn Kvwk¥ix in. e‡jb, Avnbvd AvB¤§v‡q QvjvQvi 

 Øviv e¨³ K‡ib| Avi أقوال K† أراء Ges cieZ©x gvkv‡qL‡`i رواية K† أقوال

 أقوال Ges cieZx© gvkv‡qL‡`i رواية K† أقوال Bgvg kvwdC in. Gi شوافع
†K وجوه Øviv e¨³ K‡ib1111| 

cvuP. اختالف أقوال Ges اختالف رواايت Gi gv‡S cv_©K¨: 
 ejv nq| Avi اختالف أقوال K† اختالف K ewY©Z‡_† منقول عنه ev قائل

 ejv nq1112| †hgb, Bgvg Avey اختالف رواايت K† اختالف i`† راوي ev انقل

nvbxdv in. †_‡K gwnjv‡`i Kei Í̄v‡b hvIqvi e¨vcv‡i `yÔwU قول i‡q‡Q| 

GK قول †h‡Z cvi‡e, Av‡iK قول †h‡Z cvi‡ebv| G‡K ejv nq  اختالف
 K ewY©Z| Avi hw` Ggb nq †h, †Kv‡bv‡_† منقول عنه h BLwZjvd† أقوال

wel‡q Bgvg Avey nvbxdv in. †_‡K mywbw`©ó GKwU gvÎ قول i‡q‡Q| wKš‘ 

 ,n‡q †M‡Q| †KD e‡jb Bgvg mv‡ne GK_v e‡j‡Qb اختالف ¨i g‡a`† انقل

Avevi †KD e‡jb Bgvg mv‡ne GK_v e‡j‡Qb| G‡K ejv nq  اختالف
 قول i g‡a¨ n‡q‡Q| Z‡e cieZ©x‡Z`† راوي wKsev انقل h BLwZjvd† رواايت
Ges رواية Gi e¨env‡i gv‡S وسعت nIqvi Kvi‡Y KLbI KLbI قول Gi 

                                                 
1111

 . Avjøvgv BDmyd webœ~ix in., gvÔAvwidzm mybvb 1/33| 

1112
 التقرير والتحبري البن أمري احلاج ٣٣٤/٣ . 
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’̄v‡b رواية Ges رواية Gi ’̄v‡b قول e¨envi nq| hvi d‡j قول Ges رواية Gi 

gv‡S cv_©K¨ Kivi g‡a¨ RwUjZv m„wó n‡q‡Q| 

Qq. قول Ges رواية Gi gv‡S cv_©K¨: 
hLb †Kv‡bv gyRZvwn` †_‡K `yÔwU Dw³ _v‡K, GKwU راجح Ges AciwU 

 |ejv nq رواية Dw³‡K مرجوح ejv nq, Avi قول Dw³‡K راجح Zvn‡j مرجوح

†hgb ejv nq, "قال أبو حنيفة كذا، ويف رواية عنه كذا" ÒGwU Bgvg Avey nvbxdvi 

 `ev gvhnve Ges GwU Zvi †_‡K GKwU wiIqvqvZÓ| Avi hw قو ل

gyRZvwn‡`i Dfq Dw³ eivei nq Z_v †Kv‡bvwU راجح ev مرجوح bv nq, 

Zvn‡j Dfq Dw³‡K قول ev رواية e‡j AvL¨vwqZ Kiv nq| †hgb ejv nq, 

 رواية ev `yÔwU قول ÒZuvi †_‡K `yÔwU "ويف املسئلة عنه روايتان، أو قوالن"
i‡q‡QÓ1113| 

mvZ. رواية، دراية Øviv D‡Ïk¨: 
‡kãwU nv`xm kv رواية ¿̄i cÖwm× cwifvlv| Avi wdK‡ni cwifvlvq رواية 

Øviv مسائل منقولة D‡Ïk¨1114| 

 k‡ãi kvwãK A_© n‡”Q †Kv‡bv wKQz Rvbvi e¨vcv‡i †KŠkj دراية

Aej¤b̂ Kiv| Avi cwifvlvq مطلقر دليل wKsev دليل عقلي †K دراية ejv 

nq1115| 

(Q) أحوال األحكام msµvšÍ cwifvlv: 

GLv‡b PviwU cwifvlv wb‡q Av‡jvPbv Kiv n‡e: 

GK. اجلواز Ges Gi †_‡K wbM©Z kã Øviv D‡Ïk¨: 

 |Ges Gi †_‡K wbM©Z kã Øviv KLbI KLbI nvjvj D‡Ïk¨ nq اجلواز

A_©vr ûKzgwU weï× cvkvcvwk †mwU nvjvj| †Kbbv, nvjvj nIqvi Rb¨ 

                                                 
1113

 . kiû DK~w` imwgj gydZx c„. 110| (Av‡bvqvi jvB‡eªix, evsjvevRvi) 

1114
 . Avc dZIqv †KB‡m †`u, gydZx mvC` Avngv` cvjbc~ix, c„. 16| 

1115
 . cÖv¸³| 
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weï× nIqv Avek¨K| Z‡e weï× n‡j nvjvj nIqv Avek¨K bq1116| 

†hgb Beivnxg nvjvex in. Gi BeviZ:1117 

ْفل َومن جعل فريَها َظهره إرىَل ظهر إرَمامه َجاَز " َوَلو حتلقوا  ...َصحَّ فريَها اْلَفْرض َوالن َّ
َها مر  ْنُه إرن مل يكن يفر حوهلَا َوُهَو فريَها َجاَز َوإرن َكاَن َخاررجَها َجاَزت َصاَلة من ُهَو أقرب إرَلي ْ

اَلة  "فَ ْوقَها َوتكره. َجانربه َوجتوز الصَّ
 Ges Gi †_‡K wbM©Z kã Øviv KLbI KLbI weï× I Kvh©Ki اجلواز

nIqv D‡Ïk¨ nq1118| †hgb dzKvnv‡q wKivg Dw³ جواز احلكم بشهادة الفاسق 

Ôdvwm‡Ki mvÿx Øviv dvqmvjv †`Iqv Rv‡qhÕ| GLv‡bجواز  Øviv Kvh©Ki I 

mwVK nIqv D‡Ïk¨| hw`I nvjvj bv nq1119| 

Be‡b byRvBg in. e‡jb:1120 

َعالر َوالثَّاينر يفر اْلُعُقودر " لر يفر اأْلَف ْ  ."َواْلغَالرُب إرَاَدُة اأْلَوَّ

 Ges Gi †_‡K wbM©Z kã Øviv KLbI KLbI D‡Ïk¨ nq Ggb اجلواز

wRwbm hv kixq‡Z nvivg bq| GB e¨vL¨v Abyhvqx  ،املباح، واملكروه، واملندوب
 Gi g‡a¨ kvwgj n‡q hv‡e1121| †hgb †Kv‡bv اجلواز me wKQzB والواجب

†Kv‡bv dKxn e‡jb:1122 

 "اإلسراف يف املاء اجلاري جائز"

Avjøvgv Be‡b Av‡e`xb kvgx in. e‡jb:1123 

 "أطلق اجلائز، وأراد به ما يعم املكروه"

                                                 
1116

 . Avj evniæi iv‡qK 1/66| 

1117
 . gyjZvKvj Aveûi 1/168| 

1118
 . Avj evniæi iv‡qK 1/66| مقدمة عمدة الرعاية اللكنو ى ص/١٥ 

1119
 مقدمة عمدة الرعاية اللكنو ى ص/١٥ . 

1120
 . Avj evniæi iv‡qK 1/66| 

1121
 . ivÏyj gynZvi 1/120, Av`veyj gydZx wjj eiKZx c„. 16| مقدمة عمدة الرعاية اللكنو ى ص/١٥ 

1122
 . `yi‡i gyLZvi 1/21| 

1123
 . ivÏyj gynZvi 1/120| 
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`yB. ال ِبس Øviv D‡Ïk¨: 

wdK‡n nvbvdxi wKZvevw`‡Z ال ِبس kãwU wZb A‡_ © e¨eüZ nq1124| 

(K) ال ِبس Øviv املباح D‡Ïk¨| 

(L) ال ِبس Øviv H wRwbmwU cwinvi Kiv DËg eySv‡bv nq| A_©vr GwU 

DËg bq, DËg Ab¨ wRwbl| 

GB `yB A‡_© AwaK e¨envi nq| 

(M) ال ِبس Øviv KLbI KLbI gvb&̀ ~eI eySv‡bv nq| 

cÖ_gwUi D`viniY: Bgvg gynv¤§v` in. e‡jb:1125 

ِبس ِبن يلبس املعتكف واملعتكفة ما بدا هلما من الثياب، وأيكالن ما بدا هلما "وال 
من الطعام، ويتطيبان ما بدا هلما من الطيب، ويدهنان مبا شاءا من الدهن، وليسا يف ذلك  

 كاحملرم."
wØZxqwUi D`vniY: Bgvg gynv¤§v` in. e‡jb:1126 

التطوع أو طواف الصدر، وذلك "وإذا طاف الرجل بعد طواف الزايرة طوافاً ينوي به 
بعد ماحل النفر فهو طواف الصدر، وال ِبس ِبن يقيم بعد ذلك ما شاء، ُث خيرج، ولكن 

 األفضل من ذلك أن يكون طوافه حني خيرج."
Z…ZxqwUi D`vniY: wn`vqvi gymvwbœd in. e‡jb:1127 

ن التحريض "وال ِبس ِبن ينفل اإلمام يف حالة القتال، وحيرض به على القتال.... أل
 مندوب إليه."

wZb. ال ينبغي Øviv D‡Ïk¨: 

                                                 
1124

 . dvZûj Kv`xi 5/510, 7/260, Avj evniæi iv‡qK 2/104, `yi‡i gyLZvi 2/463, ivÏyj 

gynZvi 1/119, 120, 495, 658, 2/44, 180, 4/153| ٢٨، ٢/٢٧موى ز عيون البصائر للحغم  
1125

 . Avj gvem~Z 2/244| 

1126
 . Avj gvem~Z 2/319, 320| 

1127
 . Avj wn`vqv 1/419, 420| 
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 Gi Rb¨ e¨envi nq, KLbI مكروه تنزيه Ges خالف أوىل kãwU ال ينبغي

KLbI حرمة Gi Rb¨I e¨envi nq1128| 

 Gi D`vniY: Bgvg Kz`~ix in. Zvjweqvi cÖwm× kã¸‡jv مكروه تنزيه

D‡jøL Kivi ci e‡jb:1129 

 لكلمات""وال ينبغي أن خيِل بشٍئ من هذه ا

A_P nvbvdx gvhnv‡e Zvjweqvi g‡a¨ evov‡bv ev Kgv‡bv gvKiƒn1130| 

 Gi D`vniY: Bgvg gynv¤§v` in. e‡jb:1131 حرمة

 "والرجل ... ال ينبغي له أن ينظر من الرجل إىل ما بني سِرته إىل ركبتيه."
j¾v¯’v‡bi w`‡K ZvKv‡bv nvivg, Avi GLv‡b Zv الينبغي Øviv e¨³ Kiv 

n‡q‡Q| 

Pvi. ينبغي Øviv D‡Ïk¨: 

nvbvdx gvhnv‡ei gyZvAvL&wLixbMY ينبغي kãwU AwaKvsk mgq ندب Gi 

Rb¨ e¨envi K‡ib| Avi gyZvKvwÏgxb‡`i †KD †KD وجوب Gi Rb¨I 

e¨envi K‡ib| †gvUK_v ينبغي kãwU AwaKvsk mgq ندب Gi Rb¨ e¨envi 

nq, Z‡e KLbI KLbI وجوب Gi Rb¨I e¨eüZ nq1132| 

 Gi D`vniY: mv‡n‡e wn`vqv e‡jb:1133 ندب

وينبغي لالمام أن يقف بعرفة على راحلته ألن النيب عليه الصالة والسالم وقف على "
وينبغي للناس أن يقفوا بقرب ..... واألول أفضل ملا بينا انقته وإن وقف على قدميه جاز

                                                 
1128

 . ivÏyj gynZvi 4/130, Av`veyj gydZx wjj eiKZx c„. 16| 

1129
 . gyLZvmviæj Kz`~ix c„. 50| 

1130
 . ivÏyj gynZvi 2/484, Avj evniæi iv‡qK 2/322| 

1131
 . Avj gvem~Z 3/54| 

1132
 . ivÏyj gynZvi 3/729, 4/130, Av`veyj gydZx wjj eiKZx c„. 16| 

1133
 . Avj wn`vqv 1/147| 
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القبلة  اإلمام " ألنه يدعو ويعلم فيعوا ويسمعوا وينبغي أن يقف وراء اإلمام ليكون مستقبل
 "ألن عرفات كلها موقف على ما ذكران. ،وهذا بيان األفضلية

 Gi D`vniY: AvjvDÏxb mvgviKv›`x in. e‡jb:1134 وجوب

ن مل تبلغهم الدْعَوة أصال" ار فَإر ي اْلُغَزاة قوما من اْلكفَّ َبغري َأن َيدُعوُهم إرىَل  ،إرذا َلقر يَ ن ْ
ْساَلم َأوَّ   ."الً اإْلر

GLv‡b َبغري _‡Gi A و جوب kãwU يَ ن ْ © e¨eüZ n‡q‡Q| †Kbbv hy× Kivi 

Av‡M Kv‡di‡`i‡K Bmjv‡gi w`‡K `vIqvZ †`Iqv IqvwRe1135| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي. -١
مفيت سعيد أمحد اپلن پوري، انشر: مكتبة لل )أردو( ؟ديں ےكيسآپ فتوى  -٢

 ه . ١٤١٦ حجاز، ديوبند،
شرح أسرار إحياء علوم الدين: أليب الفيض حممد بن إحتاف السادة املتقني ب -٣

 (. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب.ه  ١٢٠٥ت حممد بن حممد الزَّبيدي )

                                                 
1134

 . ZzndvZzj dzKvnv 3/294| 

1135
 . Avj gvem~Z wjm mvivLmx 10/30, Avj wn`vqv 1/406, Avj gyLZvi wjj gy‡mjx 4/119| 
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ه (.  ٦٨٢آاثر البالد وأخبار العباد: لزكراي بن حممد بن حممود القزويين )ت  -٤
 ه . ١٤٠٤بريوت: دار بريوت، 

آلمدي علي بن أيب علي بن حممد ااإلحكام يف أصول األحكام: أليب احلسن  -٥
 ه، دار االحتاد العريب للطباعة.ائ (. القاهرة: مؤسسة احلليب وشركه ٦٣١ت )

عن األحكام: أليب العباس أمحد بن إدريس بن عبد اإلحكام يف متييز الفتاوى  -٦
ه .  ١٣٨٧ه (. حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية،  ٦٨٤الرمحن القرايف )ت 

 ح أيب غدة.حتقيق عبد الفتا 
ه ( دار  ٣٧٠أحكام القرآن: أليب بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص )ت  -٧

 الفكر.
أخبار أيب حنيفة وأصحابه: أليب عبد هللا حسني بن على بن حممد الصيمري  -٨

 ه .١٣٩٤رقية، ه (. حيدرآابد )اهلند(: مطبعة املعارف الش ٤٣٦)ت 
يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليلى: أليب  -٩

، نشر: جلنة إحياء ه  ١٣٥٧ه (. مصر: مطبعة الوفاء،  ١٨٢األنصاري )ت 
 املعارف النعمانية حبيدر آابد الدكن )ابهلند(، حتقيق أيب الوفاء األفغاين.

ل املختار: أليب الفضل عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي االختيار لتعلي -۱٠
 م.١٩٨٧فراس، تانبول )تركيا(: دار ه (. إس ٦٨٣)ت 

ه (.  ١٤٠٢أدب املفيت للربكيت: للمفيت عميم اإلحسان اجملددي الربكيت )ت  -١١
 كراتشي )ابكستان( مكتبة مري حممد.

للمفيت حممد ِبيت بن حسني املطيعي )ت إرشاد أهل امللة إىل إثبات األهلة:  -۱۲
  .ه ١٣٢٩ه (. مصر: مطبعة كردستان العلمية،  ١٣٥٤

(. مصر: مطبعة البايب ١٢٥٠إرشاد الفحول: حملمد بن علي الشوكاين )ت  -۱٣
 ه . ١٣٥٦الطبعة األوىل، احلليب، 
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اإلسعاف يف أحكام األوقاف: إلبراهيم بن موسى بن أيب بكر الطرابلسي )ت  -١٤
 ه . ١٤٠١. بريوت: دار الرائد العريب، ه ( ٩٢٢

بن حممد املصري املعروف اببن جنيم )ت األشباه والنظائر: لزين بن إبراهيم  -١٥
 ه . ١٤٠٠(. بريوت: دار الكتب العلمية، ه  ٩٧٠

: للمفيت حممد تقي بن املفيت حممد شفيع العثماين.  وآدابهأصول اإلفتاء  -١٦
 ه .١٤٣٢كراتشي )ابكستان(: مكتبة معارف القرآن كراتشي، 

 ٤٨٢لبزدوي )ت أصول البزدوي: أليب احلسن علي بن حممد بن احلسني ا -١٧
ه . كراتشي )ابكتسان(. مطبعة جاويد، نشر مكتبة نور حممد، ونسخة أخرى هبامش 

 شرحه )كشف األسرار( للبخاري.
األصول اليت عليها مدار فروع احلنفية للكرخي: أليب احلسن عبيد هللا بن  -١٨

 ه (. مطبوعة مع "أتسيس النظر" للدبوسي. ٣٤٠احلسني بن دالل الكرخي )ت 
أصول السرخسي: أليب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي )ت يف  -١٩

ه ، عن  ١٤٠١ه ( الهور )ابكستان(: مطبعة مكة، الطبعة األوىل،  ٤٩٠حدود 
 طبعة دار املعارف النعمانية ابهلند.

 ٣٤٤أصول الشاشي: أليب علي أمحد بن حممد بن إسحاق الشاشي )ت  -۲٠
 ه . ١٤٠١ ه (. بريوت: دار الكتب العريب،

إعالء السنن: لظفر أمحد بن عبد اللطيف بن هنال أمحد العثماين )ت  -۲۱
 )اپكستان(: إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية. يچه (. كرا ١٣٩٤

األعالم: قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني  -۲۲
ه (. بريوت: دار  ١٣٩٦واملستشرقني: خلري الدين بن حممود بن حممد الزركلي )ت 

 .م ٢٠٠٢اخلامسة عشر و  م.١٩٩٥العلم للماليني، الطبعة احلادية عشر، 
إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء: حملمد راغب بن حممود الطباخ احلليب  -۲٣

 ه .١٤٠٩ه (. حلب: دار القلم العريب، الطبعة الثانية،  ١٣٧٠)ت 
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لقرن الرابع عشر اهلجري: حملمد أعيان دمشق يف القرن الثالث عشر نصف ا -۲٤
ه (. بريوت: مؤسسة الرسالة، الطبعة  ١٣٧٩مجيل بن عمر بن حممد الشطي )ت 

 م.١٩٧٧الثانية، 
إفاضة األنوار على أصول املنار: حملمد عالء الدين بن علي بن حممد  -۲٥

 ه (. مطبوع هبامش "نسمات األسحار" البن عابدين. ١٠٨٨احلصكفي )ت 
ه (.  ٨٩١نوار يف إضاءة املنار: حملمود بن حممد الدهلوي )ت إفاضة األ -۲٦

دراسة و حتقيق: فواز بن فزاع بن عطية احملمادي، يف رسالة الدكتورة ابجلامعة 
 ه ، مكتوب ابآللة الكاتبة. ١٤٠٧اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

أكابر علماء ديوبند )أردو(: حلافظ حممد أكرب شاه البخاري، الهور  -٢٧
 ابكستان(: إدارة اإلسالميات، الطبعة الثالثة.)

اإلكليل على مدارك التنزيل: حملمد عبد احلق بن حممد اير اإلله آابدي )ت  -٢٨
 ه . ١٣٣١ه (. بليا: )اهلند(: إكليل املطابع،  ١٣٣٣

 ٥٦٢األنساب: أليب سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور السمعاين )ت  -٢٩
. حتقيق: عبد الرمحن بن ١٤٠٠دمج، الطبعة الثانية،  ه ( بريوت: نشر حممد أمني

 حييي املعلمي اليماين.
اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف: لشاه ويل هللا أمحد بن عبد الرحيم بن  -٣٠

ه ( بريوت: دار النفائس، الطبعة الثالثة،  ١١٧٦وجيه الدين الدهلوي )ت 
 ه ، حتقيق عبد الفتاح أيب غدة. ١٤٠٦

وسائل إىل حترير املسائل: إلبراهيم بن علي بن أمحد الطرسوسي )ت أنفع ال -٣۱
 ه . ١٣٤٤ه ( مصر: مطبعة الشرق،  ٧٥٨

أنوار احللك على شرح املنار البن ملك: البن احلنبلي حممد بن إبراهيم بن  -٣۲
ه ، )هبامش شرح املنار  ١٣١٥ه (. املطبعة العثمانية،  ٩٧١يوسف احلليب )ت 

 البن ملك(.
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يس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بن الفقهاء: لقاسم بن عبد هللا أن -٣٣
ه ،  ١٤٠٧ه (. جدة: دار الوفاء، الطبعة الثانية، ٩٧٨بن أمري على القونوي )ت 

 حتقيق: الدكتور أمحد بن عبد الرزاق الكبيسي.
وف البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزين بن إبراهيم بن حممد املصري املعر  -٣٤

 چ إمي سعيد.ه (. كراتشي )ابكستان( شركة إي ٩٧٠اببن جنيم )ت 
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع: لعالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين  -٣٥

 ه .١٤١٧ه ( بريوت: دار الفكر، الطبعة األوىل،  ٥٨٧)ت 
)ت  بداية املبتدي: أليب احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل املرغيناين -٣٦

 ه ( مصر: مطبعة وادي امللوك، الطبعة الثالثة. ٥٩٣
البداية والنهاية يف التاريخ: أليب الفداء إْساعيل بن عمر بن كثري القرشي )ت  -٣٧

 ه ( مصر: مطبعة السعادة. ٧٧٤
البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع: حملمد بن علي الشوكاين )ت  -٣٨

 ه . ١٣٤٧ادة، الطبعة األوىل، ه (. القاهر: مطبعة السع ١٢٥٠
 ٦٩٤بديع النظام: البن الساعايت أمحد بن علي بن تغلب البعلبكي )ت  -٣٩

ه (. دراسة وحتقيق: سعد بن غرير بن مهدي السلمي، يف رسالة الدكتورة جبامعة أم 
 ه ، مكتوب ابآللة الكاتبة. ١٤٠٥القرى 

ة النعمان: إلبراهيم بن الربهان يف شرح مواهب الرمحن يف مذهب أيب حنيف -٤٠
ه(. حتقيق ودراسة )كتايب الطهارة  ٩٢٢موسي بن أيب بكر الطرابلسي )ت 

والصالة( ألمحد حسن حمي الدين، يف رسالة الدكتورة ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة 
 ه ، مطبوع ابحلاسب اآليل. ١٤١٦-١٤١٥املنورة، 

ى األحكام: للدكتور صاحل بغية التمام يف حتقيق و دراسة مسعفة احلكام عل -٤۱
بن عبد الكرمي بن علي الزيد. مطبوعة مع "مسعفة احلكام على األحكام" 

 للتمراتشي.
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بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة: جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر  -٤۲
ه (. مصر: مطبعة عيسى البايب احلليب، الطبعة  ٩١١بن حممد السيوطي )ت 

 ه ، حتقيق حممد أيب الفضل إبراهيم. ١٣٨٤األوىل، 
بلوغ األماين يف سرية اإلمام حممد بن احلسن الشيباين: حملمد زاهد بن احلسن  -٤٣

 ١٣٥٥ه (. مصر: مكتبة اخلاجني، الطبعة األوىل،  ١٣٧١بن علي الكوثري )ت 
 ه .

 ٨٥٥البناية يف شرح اهلداية: أليب حممد حممود أمحد بن موسي العيين )ت  -٤٤
 ه . ١٤٠٠.  دار الفكر، الطبعة األوىل، ه (

 ٨٧٩اتج الرتاجم: أليب الفداء قاسم بن قطلوبغا بن عبد هللا السودوين )ت  -٤٥
 ه ، حتقيق حممد خري رمضان يوسف. ١٤١٣ه (. دمشق: دار القلم الطبعة األوىل، 

اتج العروس من جواهر القاموس: أليب الفيض حممد بن حممد الزبيدي )ت  -٤٦
 ه (. بريوت: دار مكتبة احلياة. ١٢٠٥

 ٤٦٣اتريخ بغداد: أليب بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي )ت  -٤٧
 ه (. بريوت: دار الكتاب العريب.

اتريخ التشريع اإلسالمي: حملمد بن عفيفي الباجوري اخلضري )ت  -٤١
 ه .١٤٠٨ه (. بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ١٣٤٥

ه (.  ١٤٢٠ريخ التشريع اإلسالمي: للدكتور مناع خليل القطان )ت ات -٤٨
 ه .١٤٠٩القاهرة: مكتبة وهبة، الطبعة الرابعة، 

گ( ابن أمحد فريد )اپشا(، يخ الدولة العلية العثمانية: حملمد فريد )باتر  -٤٩
حتقيق:  ه ، ١٤٠١بريوت: دار النفائس، الطبعة: األوىل، (. ه  ١٣٣٨احملامي )ت 

 .حقي إحسان
اتريخ الفقه اإلسالمي: حملمد علي السايس وزمالئه. مصر: مكتبة ومطبعة  -٥٠

 حممد علي صبيح وأوالده.
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اتريخ الفقه اإلسالمي: للدكتور عمر سليمان األشقر. الكويت: مكتبة  -٥۱
 ه . ١٤٠٢الفالح، الطبعة األوىل، 

لدار اجلامعية، اتريخ الفقه اإلسالمي: للدكتور أمحد فراج حسني. بريوت: ا -٥۲
 م. ١٩٨٩

 ٤٣٠أتسيس النظر: أليب زيد عبيد هللا بن عمر بن عيسى الدبوسي )ت  -٥٣
ه (. بريوت: دار ابن زيدون، والقاهرة: مكتبة الكليات األزهرية، حتقيق: مصطفى 

 القباين الدمشقي.
 ٧٤٣تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق: لعثمان بن علي بن حممد الزيلعى )ت  -٥٤
 بريوت: دار املعرفة، الطبعة الثانية.ه ( 

تثبيت أويل األلباب بتخريج أحاديث اللباب: لعبد الرزاق املهدي: مطبوع  -٥٥
 مع "اللباب يف شرح الكتاب" للميداين.

التحرير: البن اهلمام حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد السيواسي )ت  -٥٦
 ه .١٣٥١ه (. مصر: مطبعة مصطفى البايب احلليب،  ٨٢١

حتفة الفقهاء: لعالء الدين حممد بن أمحد بن أيب أمحد السمرقندي )ت  -٥٧
 ه . ١٤١٤ه (. بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،  ٥٣٩

ه (.  ٦٦٦حتفة امللوك: حملمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي )ت بعد  -٥٨
 ، حتقيق: الدكتور عبد هللا ه ١٤١٧بريوت: دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل، 

 نذير أمحد.
التخريج عند الفقهاء واألصوليني: للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب  -٥٩

 ه . ١٤١٤الباحسني. الرايض: مكتبة الرشد، 
تزيني العبارة لتحسني اإلرشاد: للمالَّ علي بن سلطان حممد اهلروي القاري  -٦٠

 ١٤١٠وفست، نشر دار الفاروق، ه (. الطائف: املطبعة األهلية لأل ١٠١٤)ت 
 ه .
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ه (.  ١٤٢٠التشريع والفقه يف اإلسالم: للدكتور مناع خليل القطان )ت  -٦١
 ه . ١٣٩٦مصر: مطبعة التقدم، نشر مكتبة وهبة، الطبة األوىل، 

التعليقات السنية على الفوائد البهية: أليب احلسنات عبد احلي بن حممد عبد  -٦٢
ه (. مطبوع بذيل "الفوائد البهية"  ١٣٠٤لكنوى )ت احلليم بن أمني هللا ال

 للمؤلف.
 التعليق املمجد على مؤطا اإلمام حممد: مطبوع هبامش "مؤطأ اإلمام حممد". -٦٣
التقرير والتحرير يف شرح كتاب التحرير: البن أمري احلاج حممد بن حممد بن  -٦٤

 ١٤٠٣بعة الثانية، ه (. بريوت: درا الكتب  العلمية، الط ٨٧٩حممد احلليب )ت 
 ه ، ابملطبعة األمريية ببوالق. ١٣١٦ه ، عن الطبعة األوىل، 

تقدمي األدلة يف أصول الفقه: أليب زيد عبيد هللا بن عمر بن موسي الدبوسي  -٦٥
ه (. حتقيق: الدكتور عبد الرحيم بن صاحل األفغاين )من أول القياس إىل  ٤٣٠)ت 

-١٤٠٣جلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، هناية الكتاب(، يف رسالة دكتورة اب
 ه . ١٤٠٤

تكملة البحر الرائق: حملمد بن احلسني بن علىي الطوري ) كان حيًا سنة  -٦٦
 ه (. مطبوعة مع "البحر الرائق". ١١١٨

التلويح إىل كشف حقائق التنقيح: ملسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازاين )ت  -٦٧
 يح" للمحبويب.ه (. مطبوع بذيل "التوض ٧٩٢

تنبيه الوالة واحلكام على أحكام شامت خري األانم: البن عابدين حممد أمني بن  -٦٨
 ه (. مطبوع ضمن "رسائل بن عابدين". ١٢٥٢عمر بن عبد العزيز )ت 

ه (.  ٧٤٧تنقيح األصول: لعبيد هللا بن مسعود بن حممود احملبويب )ت  -٦٩
 مطبوع مع شرحه "التوضيح" للمؤلف.

نوير األبصار و جامع البحار: حملمد بن عبد هللا بن أمحد التمراتشي )ت ت -٧٠
 ه (. مصر: مطبعة الرتقي. ١٠٠٤
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 ٨٥٢هتذيب التهذيب: البن حجر أمحد بن علي بن حممد العسقالين )ت  -٧۱
ه ، حتقيق: خليل مأمون شيحا، ١٤١٧ه (. بريوت: دار املعرفة، الطبعة األوىل، 

 سعود.وعمر السالمي، وعلى بن م
هتذيب الكمال يف أْساء الرجال: أليب احلجاج يوسف بن عبد الرمحن بن  -٧۲

ه ، حتقيق:  ١٤١٣ه (. مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، ٧٤٢يوسف املزي )ت 
 بشار عواد معروف.

التوضيح يف حل غوامض التنقيح: لعبيد هللا بن مسعود بن حممود احملبويب  -٧٣
 ه . ١٤١٦كتب العلمية، الطبعة األوىل، ه (. بريوت: دار ال ٧٤٧)ت 

ه (.  ٩٨٧تيسري التحرير: حملمد أمني بن حممود أمري ابدشاه البخاري )ت  -٧٤
 ه . ١٣٥٠مصر: مطبعة مصطفى البايب احلليب، 

 ٦٣٢جامع أحكام الصغار: حملمد بن حممود بن احلسني األسروشين )ت  -٧٥
ق: الدكتور أيب مصعب البدري، وحممود ه (. القاهرة: دار الفضيلة، دار النضر، حتقي

 عبد الرمحن عبد املنعم.
 ٧٤٩جامع األسرار يف شرح املنار: حملمد بن حممد بن حممد الكاكي )ت  -٧٦

 ه (. حتقيق: الدكتور فضل الرمحن بن عبد الغفور األفغاين.
جامع بيان العلم وفضله: البن عبد الرب يوسف بن عبد هللا بن حممد القرطيب  -٧٧

ه (. القاهرة: مطبعة العاصمة، نشر املكتبة السلفية ابملدينة املنورة،  ٤٦٣ت )
 ه . ١٣٨٨الطبعة الثانية، 

جامع الرموز )شرح النقاية خمتصر الوقاية(: حملمد بن حسام الدين اخلراساين  -٧٨
 ه . ١٣٠٠ه (. مطبعة احلاج حمرم أفندي البوسنوي،  ٩٦٢القهستان )ت 

 ١٨٩يب عبد هللا حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين )ت اجلامع الصغري: أل -٧٩
 ه (. مطبوع مع "النافع الكبري" للَّكنوي.
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جامع العلوم يف اصطالحات الفنون: لعبد النيب بن عبد الرسول األمحد  -٨٠
ه ، عن طبعة دائرة  ١٣٩٥نگري. بريوت: مؤسسة األعلمي، الطبعة الثانية، 

 درآابد الدكن )اهلند(.ه ، حبي ١٣٢٩املعارف النظامية، 
جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثًا من جوامع الكلم: أليب الفرج  -٨۱

 ه (. الرايض: املؤسسة السعيدية. ٧٩٥عبد الرمحن ابن أمحد بن رجب )ت 
 ١٨٩اجلامع الكبري: أليب عبد هللا حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين )ت  -٨۲

نشر جلنة إحياء املعارف النعمانية، حتقيق: أيب الوفاء  ه (. حيدرآابد الدكن )اهلند(:
 األفغاين.

 ٦٥٥جامع املسانيد: أليب املؤيد حممد بن حممود بن حممد اخلوارزمي )ت  -٨٣
 ه (. ابكستان: مطبعة شاه وأوالده، نشر املكتبة اإلسالمية بالل پور.

بن حممد القرشي اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية: أليب حممد عبد القادر  -٨٤
ه ، حتقيق:  ١٤١٣ه (. مصر: هجر للطباعة والنشر، الطبعة الثانية،  ٧٧٥)ت 

 الدكتور عبد الفتاح حممد احللو.
اجلوهرة النرية )شرح خمتصر القدوري(: أليب بكر بن علي بن حممد احلِداد  -٨٥

 ه . ١٣٠١ه (. مطبعة حممود بگ،  ٨٠٠)ت 
غامن علي بن حممد بن علي املقدسي )ت  حاشية األشباه والنظائر: البن -٨٦

 ه (.  مطبوعة مع "غمز عيون البصائر" للحموي. ١٠٠٤
حاشية تبيني احلقائق: للشيخ الشليب. مطبوعة هبامش "تبيني احلقائق"  -٨٧

 للزيلعي.
حاشية الدرر على الغرر: أليب سعيد حممد بن مصطفى بن عثمان اخلادمي  -٨٨

 ه . ١٣١٠ية، ه ( املطبعة العثمان ١١٦٨)ت 
 ١٢٣١حاشية الدر املختار: ألمحد بن حممد بن إْساعيل الطحطاوي )ت  -٨٩

 ه ، عن طبعة بوالق القدْية. ١٣٩٥ه (. بريوت: دار املعرفة، 
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حاشية سعدي جليب: لسعد هللا بن عيسي بن أمري خان الشهري بسعد جليب  -٩٠
 ه (. مطبوعة بذيل "فتح القدير" البن اهلمام. ٩٤٥)ت 

حاشية شرح عقود رسم املفيت: ملظفر حسني املظاهري. مطبوعة هبامش  -٩۱
 "شرح عقود رسم املفيت" البن عابدين.

حاشية شرح املنار البن ملك: لعزمي زاده مصطفى بن بري على بن حممد )ت  -٩۲
 ه ، )هبامش شرح املنار البن ملك(. ١٣١٥ه (. املطبعة العثمانية،  ١٠٤٠

ح: ألمحد بن حممد بن إْساعيل الطحطاوي حاشية مراقي الفال -٩٣
 ه .١٤١٨ه (. بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ١٢٣١)ت
احلاوي يف سرية اإلمام أيب جعفر الطحاوي: حملمد زاهد بن احلسن بن على  -٩٤

 ه (. مطبوع يف أول "جماين األمثار" للربين. ١٣٧١الكوثري )ت 
هللا أمحد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين الدهلوي  حجة هللا البالغة: لشاه ويل -٩٥

 ه (. القاهرة: دار الرتاث. ١١٧٦)ت 
احلل الضروري ملختصر القدوري: لعبد احلميد بن عبد احلليم بن عبد احلكيم  -٩٦

 ه (. مطبوع هبامش "خمتصر القدوري". ١٣٥٣األنصاري الكنوي )ت 
 زهرة حممد بن أمحد بن أبو حنيفة: حياته وعصره، آراؤه وفقهه: أليب -٩٧

 م.١٩٩١ه (. دار الفكر العريب،  ١٣٩٤مصطفى )ت 
ة البشر يف اتريخ القرن الثالث عشر: لعبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم حلي -٩٨

ه ، حتقيق: حممد هبجة  ١٣٨٣ه (. دمشق: مطبعة الرتقي،  ١٣٣٥البيطار )ت 
 البيطار.

: حملمد أمني بن فضل هللا بن حمب خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر -٩٩
 ه (. بريوت: دار صادر. ١١١١هللا احمليب )ت 

خالصة اتريخ التشريع اإلسالمي: لعبد الوهاب بن عبد الواحد خالف  -۱٠٠
 ه (. القاهرة: دار نشر األنصار، املطعبة الفنية. ١٧٥)ت 
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أمحد  خالصة الدالئل وتنقيح املسائل )شرح خمتصر القدوري(: لعلي بن -۱٠١
ه (. قزان: مطبعة حممد جان الكرْيي،  ٥٩٨بن مكي حسام الدين الرازي )ت 

 ه . ١٣٢٠
ه (.  ٥٤٢خالصة الفتاوى: لطاهر بن أمحد بن عبد الرشيد البخاري )ت  -۱٠٢

 الهور )ابكستان(: مطبعة املعارف، نشر إكادمية أجمد، الطبعة األوىل.
پشاور )ابكستان(: النسفي. خالصة الكيداين: منسوبة إىل لطف هللا  -۱٠٣

 مطبعة رمحان گل.
الدارس يف اتريخ املدارس: لعبد القادر بن حممد بن عمر النعيمي )ت  -۱٠٤
 ه (. مكتبة الثقافة الدينية، حتقيق: جعفر احلسين. ٩٢٧
درر احلكام يف شرح غرر األحكام: حملمد بن فراموز بن على املعروف مبوىل  -۱٠٥

 ه .١٣٣٠، ١٣٢٩أمحد كامل،  ه (. مطبعة ٨٨٥خسرو )ت 
الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة: البن حجر أمحد بن على بن حممد  -۱٠٦

 ه .١٤١٨ه (. بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل،  ٨٥٢العسقالين )ت 
الدر املختار يف شرح تنوير األبصار: حملمد بن على بن حممد عالء الدين  -۱٠٧

 ه (. مصر: مطبعة حممد على صبيح. ١٠٨٨احلصكفي )ت 
الدر املنتقى يف شرح امللتقى: حملمد بن على بن حممد عالء الدين  -۱٠٨

 ه (. مطبوع هبامش "جممع األهنر" لشيخ زاده. ١٠٨٨احلصكفي )ت 
ذخرية العقيب يف شرح صدر الشريعة العظمى: ليوسف بن جنيد التوقاين  -۱٠٩

 ه . ١٢٩٥ولكشور، ه (. اهلند: مطبعة منشي ن ٩٠٥)ت 
 ٥٨٣رؤوس املسائل: جلار هللا حممود بن عمر بن حممد الزخمشري )ت  -۱۱٠

ه ، حتقيق: د. عبد هللا ١٤٠٧ه (. بريوت: دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل، 
 نذير أمحد.
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الرحيق املختوم شرح قالئد املنظوم: البن عابدين أمني بن عمر بن  عبد  -١۱۱
 ه ( مطبوع ضمن "رسائل ابن عابدين". ١٢٥٢العزيز )ت 

الرد على سري األوزاعي: أليب يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب  -١۱۲
ه (. مصر: وكيل جلنة إحياء املعارف النعمانية )حبيدر آابد  ١٨٢األنصاري )ت 

 الدكن(، حتقيق أيب الوفاء األفغاين.
أمني بن عمر بن عبد رد احملتار على الدر املختار: البن عابدين حممد  -۱۱٣

 ه . ١٤١٢ه (. بريوت: دار الفكر،  ١٢٥٢العزيز )ت 
رسائل ابن عابدين: البن عابدين حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز )ت  -۱۱٤

 ه (. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. ١٢٥٢
الرتدد يف عقد األصابع عند التشهد: البن عابدين حممد أمني بن عمر رفع  -۱۱٥

 ه (. مطبوع ضمن "رسائل ابن عابدين". ١٢٥٢العزيز )ت بن عبد 
روض البشر يف أعيان دمشق يف القرن الثالث عشر: حملمد مجيل بن عمر  -۱۱٦

 . دمشق: مطبعة دار اليقظة العربية.ه ( ١٣٧٩بن حممد الشطي )ت 
زبدة األحكام يف اختالف األئمة األعالم: لعمر بن إسحاق بن أمحد  -۱۱٧

ه (. مكة املكرمة والرايض: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة  ٧٧٣الغزنوي )ت 
 ه . ١٤١٧األوىل، 

سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر: أليب الفضل حممد خليل بن علي  -۱۱٨
ه (. بريوت: دار ابن حزم، ودار البشائر اإلسالمية،  ١٢٠٦بن حممد املرادي )ت 

 ه . ١٤٠٨الطبعة الثانية، 
ه (.  ٢٧٣ماجة: البن ماجة حممد بن يزيد الربعي القزويين )ت  سنن ابن -۱۱٩

 مطبعة دار إحياء الكتب العربية. القاهرة: دار الراين للرتاث،
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سري أعالم النبالء: أليب عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب )ت  -۱۲٠
ه ، حتقيق: شعيب  ١٤٠١ه (. بريوت: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،  ٧٤٨

 رنؤوط وآخرين.األ
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب: البن العماد عبد احلي بن أمحد بن  -۱۲۱

 ه . ١٣٩٩ه (. بريوت: دار املسرية، الطبعة الثانية،  ١٠٨٩حممد العكري )ت 
شرح اجلامع الصغري )الشرح الصغري(: لعمر بن عبد العزيز بن عمر  -۱۲۲

حتقيق: سعيد بواندابو، يف رسالة  ه (. دراسة و ٥٣٦البخاري الصدر الشهيد )ت 
ه ، مطبوع  ١٤١٤-١٤١٣ماجستري، ابجلامعة  اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 ابحلاسب اآليل.
شرح الزايدات: للحسن بن منصور بن حممود األوزجندي املعروف بقاضي  -۱۲٣

ه (. حتقيق: الدكتور قاسم أشرف يف رسالة دكتورة جبامعة اإلمام  ٥٩٢خان )ت 
 ه ، مكتوب ابحلاسب اآليل. ١٤١٨بن سعود اإلسالمية ابلرايض،  حممد

شرح ْست الوصول إىل علم األصول: حلسن بن طور خان بن داود  -۱۲٤
ه (. حتقيق ودراسة: حممد بن صاحل دبدوب، يف رسالة  ١٠٢٥األقحصاري )ت 

 تبة.ه ، مكتوب ابآللة الكا ١٤١٢ماجستري، ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
شرح السري الكبري: أليب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي )ت  -۱۲٥

ه (. القاهرة: مطبعة شركة اإلعالانت الشرقية، نشر معهد  ٤٩٠يف حدود 
 م.١٩٧١املخطوطات جبامعة الدول العربية، 

شرح عقود رسم املفيت: البن عابدين حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز  -۱۲٦
 كراتشي )ابكستان(: مكتبة مري حممد، الطبعة الثانية.ه (.   ١٢٥٢)

ه (.  ١٣٥٧شرح القواعد الفقهية: ألمحد بن حممد بن عثمان الزرقا )ت  -۱۲٧
 ه . ١٤٠٣بريوت: دار الغرب اإلسالمي، مطبعة املتوسط، الطبعة األوىل، 
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مسكني  شرح كنز الدقائق: حملمد بن عبد هللا الفراهي اهلروي املعروف ابملالَّ  -۱۲٨
 ه . ١٣٤٣ه (. مصر: املطبعة اخلريية، ٩٥٤)ت 

ه (. حتقيق  ٨٧٩شرح خمتصر املنار: لقاسم بن قطلوبغا السودوين )ت  -۱۲٩
ودراسة: الدكتور فخر الدين بن سيد حممد قانت، يف رسالة ماجستري، جبامعة امللك 

 ه ، مطبوع ابحلاسب اآليل. ١٤١٣سعود، 
 ٩٣٢العلي بن حممد بن حسني الربجندي )ت شرح خمتصر الوقاية: لعبد  -۱٣٠

 ه . ١٣٢٤ه ( اللكهنو )اهلند(: مطبعة منشي نولكشور، 
 ٧٧٣شرح املغين يف أصول الفقه: لعمر بن إسحاق بن أمحد الغزنوي )ت  -۱٣۱

ه ، وسامي بن عبد  ١٤٠٨ه (. حتقيق ودراسة: مساعد املعتق، يف رسالة دكتورة 
ه ، كالمها يف جامعة اإلمام حممد بن  ١٤١٦تري العزيز املبارك، يف رسالة ماجس

 سعود ابلرايض، مطبوع ابآللة الكاتبة، واحلاسب اآليل.
شرح منار األنوار: البن ملك عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمني الدين  -۱٣۲

 ه . ١٣٠٨ه (. املطبعة العثمانية،  ٨٠١الكرماين )ت 
ن أيب بكر بن حممد الدمشقي )ت شرح املنار: البن العيين عبد الرمحن ب -۱٣٣
 ه (. مطبوع هبامش "شرح منار األنوار" البن ملك. ٨٩٣
 ٨٥١شرح النقاية خمتصر الوقاية: حملمود بن إلياس الرومي )كان حياًّ سنة  -۱٣٤

ه (. كراتشي )ابكستان(: مطبعة إجيوكشنل، نشر شركة إيچ إمي سعيد، )مطبوع 
 قاري(.هبامش "شرح النقاية" للمالَّ على ال

شرح النقاية خمتصر الوقاية: أليب املكارم بن عبد هللا بن حممد )كان حياًّ  -۱٣٥
 ه . ١٣٠٢ه (. اللكهنو )اهلند(: مطبعة منشي نولكشور،  ٩٠٧سنة 

ه (. اهلند:  ٧٤٧شرح الوقاية: لعبيد هللا بن مسعود بن حممود احملبويب )ت  -۱٣٦
 املطبعة اليوسفي.
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يف علماء الدولة العثمانية: أليب اخلري أمحد بن مصطفي  الشقائق النعمانية -۱٣٧
 ١٣٩٥ه (. بريوت: دار الكتاب العريب،  ٩٦٨بن خليل، طاش كربى زاده )ت 

 ه .
الصحاح )اتج اللغة وصحاح العربية(: أليب نصر إْساعيل بن محاد  -۱٣٨

 ، ه ١٣٩٩ه (. بريوت: دار العلم للماليني، الطبعة الثانية،  ٣٩٣اجلوهري )ت 
 حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار.

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع: حملمد بن عبد الرمحن بن حممد  -۱٣٩
 ه (. بريوت: دار مكتبة احلياة. ٩٠٢السخاوي )ت 

الطبقات السنية يف تراجم احلنفية: لتقي الدين بن عبد القادر التميمي )ت  -۱٤٠
ه ، حتقيق: الدكتور عبد  ١٤٠٣وىل، ه (. الرايض: دار الرفاعي، الطبعة األ ١٠٠٥

 الفتاح حممد احللو.
طبقات الشافعية: أليب حممد عبد الرحيم بن احلسني بن علي اإلسنوي )ت  -۱٤۱
 ه . ١٤٠٧ب العلمية، الطبعة األوىل، ه (. بريوت: دار الكت ٧٧٢
طبقات الشافعية: البن قاضي شهبة أمحد بن حممد بن عمر الدمشقي )ت  -١٤۲
ه ، حتقيق: الدكتور حافظ  ١٤٠٧. بريوت: عامل الكتب، الطبعة األوىل، ه ( ٧٩٠

 عبد العليم خان.
طبقات الفقهاء: أليب اخلري أمحد بن مصطفى بن خليل طاش كربى زاده  -١٤٣

 م.١٩٥٤ه (. املوصل: مطبعة نينوي، الطبعة األوىل،  ٩٦٨)ت 
حلسن األْسندي طريقة اخلالف: أليب الفتح حممد بن عبد احلميد بن ا -١٤٤

 ١٤١٣ه (. بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل،  ٥٥٢السمرقندي )ت 
 ه ، حتقيق: على حممد معوض، وعادل أمحد عبد املوجود.

الطريقة الواضحة إىل البينة الراجحة: البن محزة حممود بن حممد نسيب بن  -١٤٩
 ه . ١٣٠٠ه (. دمشق: مطبعة هنج الصواب،  ١٣٠٥حسني احلسيين )ت 

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#426 

طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية: أليب حفص عمر بن حممد بن أمحي  -١٥٠
ه ، حتقيق:  ١٤١٦ه (. بريوت: دار النفائس، الطبعة األوىل،  ٥٣٧النسفي )ت 

 خالد عبد الرمحن العلك.
ظفر احملِصلني ِبحوال املصنفني )أردو(: حملمد حنيف الگنگوهي. كراچي  -١٥۱

 إلشاعة، الطبعة األوىل.)اپكستان(: دار ا
العرف الناسم شرح رسالة العالمة قاسم: ألمحد بن علي بن عمر  -١٥۲

ه (. حتقيق ودراسة: ترحيب بن ربيعان بن هادي  ١١٧٢الطرابلسي املنيين )ت 
ه ،  ١٤١٢الدوسري، يف رسالة ماجستري ابجلامعة اإلسالمية ابملدينةاملنورة، 

 مكتوب ابآللة الكاتبة.
الورود ملن يطالع شرح العقود: ألطهر حسني األجراروي. مطبوع عطر  -١٥٣

 بذيل "شرح عقود رسم املفيت" البن عابدين.
العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية: البن عادين حممد أمني بن عمر  -١٥٤

ه (. بريوت: دار املعرفة، الطبعة الثانية، عن طبعة  ١٢٥٢بن عبد العزيز )ت 
 (.ه  ١٣٠٠بوالق )

عقود رسم املفيت: البن عادين حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز )ت  -١٥٥
 ه (. مطبوع مع شرحه للمؤلف "شرح عقود رسم املفيت". ١٢٥٢

العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج: لعبد الفتاح أيب غدة.  -١٥٦
 ه . ١٤٠٣حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية، الطبعة الثامنة، 

عمدة احلواشي )حاشية أصول الشاشي(: حملمد فيض احلسن الگنگوهي.  -١٥٧
 مطبوعة بذيل "أصول الشاشي".

عمدة الرعاية يف حل شرح الوقاية: أليب احلسنات عبد احلي بن حممد عبد  -١٥٨
ه (. مطبوعة هبامش "شرح الوقاية"  ١٣٠٤احلليم بن أمني هللا اللكهنوي )ت 

 للمحبويب.
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ه (.  ٧٨٦هلداية(: حملمد بن حممد بن حممود البابرريت )ت العناية )شرح ا -١٥٩
 مطبوعة بذيل "فتح القدير" البن اهلمام.

عيون املسائل: أليب الليث نصر بن حممد بن أمحد السمرقندي )ت بني  -١٦٠
ه ، حتقيق: الدكتور صالح  ١٣٨٦ه (. بغداد: مطبعة أسد،  ٣٩٣و  ٣٧٣عامي 

 الدين الناهي.
بصائر على حماسن األشباه والنظائر: ألمحد بن حممد املكي غمز عيون ال -١٦۱

 ه . ١٤٠٥ه (. بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل،  ١٠٩٨احلموي )ت 
غنية ذوي احلكام يف بغية درر احلكام: أليب اإلخالص احلسن بن عمار بن  -١٦۲

 سرو.ه (. مطبوعة هبامش "درر احلكام" ملوىل خ ١٠٦٩علي الشرنباليل )ت 
غنية املتملِري يف شرح منية املصلِري: إلبراهيم بن حممد بن إبراهيم احلليب  -١٦٣

اپكستان(: مطبعة كاروان، نشر إكادمية سهيل، الطعبة ه (. الهور ) ٩٥٦)ت 
 ه . ١٤١٢الثالثة، 

ه (. بوالق  ١٠٩٨الفتاوى األنقروية: حملمد بن حسني األنقروي )ت  -١٦٤
 ه . ١٢٨١صرية، )مصر(: دار الطباعة امل

ه (. مطبوعة  ٨٢٧الفتاوى البزازية: حملمد بن حممد بن شهاب البزازي )ت  -١٦٥
هبامش " الفتاوى اهلندية" )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة الرابعة، 

 ه (. ١٤٠٦
الفتاوى التااترخانية: لعامل بن عالء األنصاري الدهلوي األندرپيت )ت  -١٦٦
ه ،  ١٤١١ي )اپكستان(: إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، ه (. كرا چ ٧٨٦

 حتقيق: القاضي سجاد حسني.
ه (.  ١٠٨١الفتاوى اخلريية: خلري الدين بن أمحد بن علي الرملي )ت  -١٦٧

 ه . ١٣١١مطبعة عثمانية، 
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الفتاوى الزينية: لزين بن إبراهيم بن حممد املصري املعروف اببن جنيم )ت  -١٦٨
 بوعة هبامش "الفتاوى الغياثية" للخطيب.ه (. مط ٩٧٠
الفتاوى الغياثية: لداود بن يوسف اخلطيب. بوالق: املطبعة األمريية،  -١٦٩

 ه . ١٣٢٢الطبعة األوىل، 
فتاوى قاضي خان: للحسن بن منصور بن حممود األوزجندي املعروف  -١٧٠

، ه  ١٢٩٣ه (. اللكهنو )اهلند(: مطبعة نولكشور،  ٥٩٢بقاضي خان )ت 
 ونسخة أخرى مطبوعة هبامش "الفتاوى اهلندية".

ريية(: جلماعة من علماء اهلند. بوالق )مصر(: الفتاوى اهلندية )العاملگ -١٧۱
 ه . ١٢٧٦

: لزين بن إبراهيم بن حممد املصري املعروف اببن فتح الغفار بشرح املنار:  -١٧۲
  .ه ١٣٥٥ه (. مصر: مطبعة مصطفى البايب احلليب،  ٩٧٠جنيم )ت 

فتح القدير للعاجز الفقري )حاشية اهلداية(: البن اهلمام حممد بن عبد  -١٧٣
ه (. بريوت: دار الفكر، الطبعة  ٨٦١الواحد بن عبد احلميد السيواسي )ت 

 الثانية.
الفرائد البهية يف القواعد والفوائد الفقهية: البن محزة حممود بن حممد  -١٧٤

دمشق: املطبعة العلمية، دار الفكر،  ه (. ١٣٠٥نسيب بن حسني احلسيين )ت 
 ه . ١٤٠٦الطبعة األوىل، 

فصول البدائع يف أصول الشرائع: حملمد بن محزة بن حممد الفناري )ت  -١٧٥
 ه . ١٢٨٩ه (. مطبعة حيىي آفندي،  ٨٣٤
 ٣٧٠الفصول يف األصول: أليب بكر أمحد بن على الرازي اجلصاص )ت  -١٧٦

لكويتية، مطبعة املوسوعة الفقهية، الطبعة األوىل، ه (. الكويت: وزارة األوقاف ا
 ه ، حتقيق: الدكتور عجيل جاسم النشمي. ١٤٠٥
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الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد: ملصطفى بن أمحد بن حممد الزرقا )ت  -١٧٧
م، دمشق، واجلزء ١٩٦٨ه (. اجلزء األول: مطابع ألف ابء األديب،  ١٤٢٠

 م.١٩٦٥الثاين: مطبعة جامعة دمشق، 
الفقه اإلسالمي وأدلته: للدكتور وهبة الزحيلي. دمشق: دار الفكر، الطبعة  -١٧٨

 ه . ١٤٠٩الثالثة، 
فقه أهل العراق وحديثهم: حملمد زاهد بن احلسن بن علي الكوثري )ت  -١٧٩

ه ،  ١٣٩٠ه (. حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية، الطبعة األوىل،  ١٣٧١
 حتقيق: عبد الفتاح أيب غدة.

فقه امللوك ومفتاح الراتج املرصد على خزانة كتاب اخلراج: لعبد العزيز بن  -١٨٠
م، ١٩٧٣ه (. بغداد: مطبعة اإلرشاد،  ١٢٠٠حممد الرحيب )ت يف حدود سنة 

 حتقيق: الدكتور أمحد الكبيسي.
ه (.  ٥٥٦الفقه النافع: أليب القاسم حممد بن يوسف السمرقندي )ت  -١٨۱

بن حممد بن إبراهيم العبود، يف رسالة دكتورة، جبامعة اإلمام حتقيق:  الدكتور إبراهيم 
 ه ، مطبوع ابملكاتب. ١٤٠٩حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض، 

الفكر األصويل، دراسة حتليلية نقدية: للدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم أيب  -١٨۲
 ه . ١٤٠٣سليمان. جدة: دار الشروق، الطبعة األوىل، 

يف اتريخ الفقه اإلسالمي: حملمد بن احلسن بن العريب  الفكر السامي -١٨٣
 ١٣٩٦ه (. املدينة املنورة: املكتبة العلمية، الطبعة األوىل،  ١٣٧٦احلجوي )ت 

 ه ، حتقيق: الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ.
الفوائد البهية يف تراجم احلنفية: أليب احلسنات عبد احلي بن حممد عبد  -١٨٤

ه (. نشر دار الكتاب اإلسالمي، عن  ١٣٠٤بن أمني هللا اللكهنوي )ت احلليم 
 ه . ١٣٢٤طبعة عام 
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الفوائد اجلنية حاشية املواهب السنية على الفرائد البيهة: لعلم الدين حممد  -۱٨٥
 ايسني بن عيسى الفاداين. القاهرة: مطبعة حجازي، الطبعة الثانية.

: لزين بن إبراهيم بن حممد املصري الفوائد الزينية يف مذهب احلنفية -١٨٦
ه (. السعودية: دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل،  ٩٧٠املعروف اببن جنيم )ت 

 ه ، حتقيق: أيب عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. ١٤١٤
القاموس احمليط: أليب طاهر حممد بن يعقوب بن حممد الفريورآابدي )ت  -١٨٧
 .١٤٠٧بعة الثانية، ه (. بريوت: مؤسسة الرسالة، الط ٨١٧
قرة عيون األخيار لتكملة رد احملتار: حملمد عالء الدي بن حممد أمني بن  -١٨٨

 ه (. مطبوعة مع "رد احملتار" البن عابدين. ١٣٠٦عمر )ابن عابدين( )ت 
قواعد الفقه: لزين بن إبراهيم بن حممد املصري املعروف اببن جنيم )ت  -١٨٩
بن سليمان بن حممد آل سليمان، يف رسالة  ه (. حتقيق ودراسة: مبارك ٩٧٠

 ه ، مطبوعة ابحلاسب اآليل. ١٤١٦ماجستري، جبامعة امللك سعود ابلرايض، 
القواعد الفقهية: حملمد عميم االحسان بن عبد املنان الربكىت اجملددي )ت  -١٩٠

 ه . ١٤٠٧ه (. اپكستان: مطبعة صدف، الطبعة األوىل،  ١٤٠٢
مفهومها، نشأهتا، تطورها، دراسة مؤلفاهتا، أدلتها، القواعد الفقهية:  -١٩١

مهمتها، تطبيقاهتا: للدكتور على أمحد الندوي. دمشق: دار القلم، الطبعة األوىل، 
 ه . ١٤٠٦

القواعد والضوابط املستخلصة من التحرير لإلمام مجال الدين احلصريي:  -١٩٢
 ه . ١٤١١عة األوىل، للدكتور على أمحد الندوي. القاهرة: مطبعة املدين، الطب

قيد الشرائد ونظم الفرائد: لعبد الوهاب بن أمحد بن وهبان احلارثي )ت  -١٩٣
 ه (. مطبوع هبامش "عمدة احلكام" حملب الدين، والتوجد معلومات النشر! ٧٦٨
الكامل يف التاريخ: البن األثري على بن حممد بن حممد الشيباين اجلزري  -١٩٤

 ه . ١٣٨٦صادر، ودار بريوت، ه (. بريوت: دار  ٦٣٠)ت 
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ه (.  ٧٣٠كتاب التحقيق: لعبد العزيز بن أمحد بن حممد  البخاري )ت   -١٩٥
 ه . ١٣٢٤اللكهنو )اهلند( مطبعة منشي نولكشور، 

كتاب احلجة على أهل املدينة: أليب عبد هللا حممد بن احلسن بن فرقد   -۱٩٦
بعة املعارف الشرقية، ه (. حيدرآابد الدكن )اهلند(: مط ١٨٩الشيباين )ت 

 ه ، حتقيق مهدي حسن الگيالين.١٣٩٠-١٣٨٥
كتاب اخلراج: أليب يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري )ت   -۱٩٧
 ه . ١٣٩٢الرابعة، ه (. القاهرة: املطبعة السلفية، الطبعة ١٨٢
كتاب رمز احلقائق يف شرح كنز الدقائق: أليب حممد حممود بن أمحد بن   -١٩٨
 ه . ١٣٢٠ه (. مصر: املطبعة امليمنة،  ٨٥٥العيين )ت  موسى
كتاب الشروط الصغري: أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي )ت   -١٩٩
ه ، الكتاب  ١٣٩٤ه (. بغداد: )العراق(: مطبعة العاين، الطبعة األوىل،  ٣٢١

 زجان.احلادي عشر من منشورات رائسة ديوان األوقاف العراقية، حتقيق: روحي أو 
 دار الفكر. ،مام النووي رمحه هللاإللكتاب اجملموع شرح املهذب،   -۲٠٠
 كتاب املغين البن قدامة املقدسي، مكتبة القاهرة.  -۲٠۱
 ١١٣٠كتاب نور األنوار: للماِلجيون أمحد بن أيب سعيد بن عبد هللا )ت   -۲٠۲

ف األسرار" ه (. ملتان )اپكستان(: مكتبة العلم، ونسخة أخرى مطبوعة بذيل "كش
 ه (. ١٣١٦للنسفي )بوالق: املطبعة األمريية، الطبعة األوىل، 

كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي: لعبد العزيز بن أمحد بن   -۲٠٣
ه ، عن طبعة  ١٣٩٤ه (. بريوت: دار الكتاب العريب،  ٧٣٠حممد البخاري )ت 

 ه (. ١٣٠٨املعارف العثمانية )
رح املنار: أليب الربكات عبد هللا بن أمحد بن حممود كشف األسرار يف ش  -۲٠٤

 ه . ١٤٠٦ه (. بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل،  ٧١٠النسفي )ت 
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 ١٣٢٦كشف احلقائق )شرح كنز الدقائق(: لعبد احلكيم األفغاين )ت   -۲٠٥
ه ، الطبعة  ١٣٢٢ه ، ومطبعة املوسوعات،  ١٣١٨ه (. مصر: املطبعة األدبية، 

 وىل.األ
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: ملصطفى بن عبد هللا اجلليب،   -۲٠٦

 ه . ١٤١٣ه (. بريوت: دار الكتب العلمية،  ١٠٦٧حاجي خليفة )ت 
 ٧١٠كنز الدقائق: أليب الربكات عبد هللا بن أمحد بن حممود النسفي )ت   -۲٠٧

 ه (. مصر: املطبعة احلميدية.
ان املائة العاشرة: أليب املكارم حممد بن حممد بن الكواكب السائرة ِبعي -۲٠٨

ه (. بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل،  ١٠٦١حممد العامري الَغِزي )ت 
 ه . ١٤١٨

اللباب يف هتذيب األنساب: البن األثري على بن حممد بن حممد الشيباين  -۲٠٩
 ه (. بريوت: دار صادر. ٦٣٠اجلزري )ت 

مع بني السنة والكتاب: لعلي بن زكراي بن مسعود املنبجي اللباب يف اجل -۲۱٠
 ١٤١٤ه (. دمشق: دار القلم، بريوت: الدار الشامية، الطبعة الثانية،  ٦٨٦)ت 

 ه ، حتقيق: الدكتور حممد فضل عبد العزيز املراد.
اللباب يف شرح الكتاب: لعبد الغين بن طالب بن محادة امليداين )ت  -۲۱۱

ه ، تعليق: عبد  ١٤١٥درار الكتاب العريب، الطبعة األوىل،  ه (. بريوت: ١٢٩٨
 الرزاق املهدي.

 ٧١١لسان العرب: البن املنظور حممد بن مكرم بن على املصري )ت  -۲۱۲
 ه (. بريوت: دار صادر.

لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة األوىل من القرن احلادي  -۲۱٣
ه (. دمشق: وزارة الثقافة واإلرشاد  ١٠٦١عشر: حملمد بن حممد الغزي )ت 

 القومي، حتقيق: حممود الشيخ.
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املبسوط )املعروف ابألصل(: أليب عبد هللا حممد بن احلسن بن فرقد  -۲۱٤
 ه . ١٤١٠ه (. بريوت: عامل الكتب،  ١٨٩الشيباين )ت 

املبسوط: أليب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي )ت يف حدود  -۲۱٥
 .ه ( ٤٩٠
جمامع احلقائق: أليب سعيد حممد بن مصطفى بن عثمان اخلادمي )ت  -۲۱٦

 ه . ١٣٠٨ه (. استانبول )تركيا(: دار الطباعة العامرة،  ١١٧٦
فة جملة األحكام العدلية: ل  جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلال -۲۱٧

ام ابغ، حتقيق: نور حممد، كارخانه جتارتر كتب، آر چي )اپكستان(: كرا  .العثمانية
 جنيب هواويين.

جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر: لشيخ زاده عبد الرمحن بن حممد بن  -۲۱٨
 ه (. دار إحياء الرتاث العريب، عن طبعة دار الطباعة العامرة. ١٠٧٨سليمان )ت 

ه (.  ١٠٣٠جممع الضماانت: أليب يوسف غامن بن حممد البغدادي )ت  -۲۱٩
 ه . ١٣٠٨خلريية، القاهرة: املطبعة ا

املختار للفتاوى: أليب الفضل عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلى )ت  -۲۲٠
 ه (. مطبوع مع شرحه "االختيار" للمؤلف. ٦٨٣
خمتصر اختالف العلماء: أليب بكر أمحد بن على الرازي اجلصاص )ت  -۲۲۱
، حتقيق: ه  ١٤١٦ه (. بريوت: دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل،  ٣٧٠

 الدكتور عبد هللا بن نذير أمحد.
خمتصر الطحاوي: أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي )ت  -۲۲۲
 ه ، حتقيق: أيب الوفاء األفغاين. ١٣٧٠ه (. القاهرة: دار الكتاب العريب،  ٣٢١
 ٤٢٨خمتصر القدوري: أليب احلسن أمحد بن حممد بن أمحد القدوري )ت  -۲۲٣

 )اپكستان(: نور حممد أصح املطابع.ه (. كرا چي 
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ه (.  ٨٠٨خمتصر املنار: البن حبيب طاهر بن احلسن بن عمر احلليب )ت  -۲۲٤
ه ، )ضمن: متون أصولية  ١٤١٠الرايض: مكتبة اإلمام الشافعي، الطبعة الثانية، 

 مهمة يف املذاهب األربعة(.
ه (.  ٧٤٧يب )ت خمتصر الوقاية: لعبيد هللا بن مسعود بن حممود احملبو  -۲۲٥

 .ه  ١٣٢٩قزان: املطبعة الكرْيية، 
املدخل إىل دراسة املدارس واملذاهب الفقهية: للدكتور عمر بن سليمان  -٢۲٦

 ه . ١٤١٦، األشقر. عمان )األردن(: دار النفائس، الطبعة األوىل
املدخل يف الفقه اإلسالمي: تعريفه، واترخيه، ومذاهبه، نظرية امللكية  -٢۲٧

للدكتور حممد مصطفى شليب. بريوت: الدار اجلامعية، الطبعة العاشرة،  والعقد:
 ه . ١٤٠٥

املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية: للدكتور عبد الكرمي زيدان. مؤسسة  -٢۲٨
 ه . ١٣٩٦الرسالة، مكتبة القدس، الطبعة اخلامسة، 

روف مرآة األصول يف شرح مرقاة الوصول: حملمد بن فراموز بن علي املع -۲۲٩
 ه . ١٢٩٦ه (. مطبعة احلاج حمرم أفندي البوسنوي،  ٨٨٥مبوىل خسرو )ت 

مراقي الفالح إبمداد الفتاح شرح نور اإليضاح وجناة األرواح: أليب  -٢٣٠
ه (. بريوت: دار  ١٠٦٩اإلخالص حسن بن عمار بن على الشرنباليل )ت 

 ه . ١٤١٥الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 
إىل علم األصول: حملمد بن فراموز بن علي املعروف مبوىل مرقاة الوصول  -٢٣١

 ه . ١٤١٠ه (. شركة صحافية عثمانية،  ٨٨٥خسرو )ت 
مستخلص احلقائق شرح كنز الدقائق: إلبراهيم بن حممد القاري )كان حياَّ  -٢٣٢

 ه . ١٢٩٩ه (. اللكهنو )اهلند(: مطبعة منشي نولكشور،  ٩٠٧سنة 
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حكام: حملمد بن عبد هللا بن أمحد التمراتشي )ت مسعفة احلكام على األ -٢٣٣
ه ، حتقيق: الدكتور  ١٤١٦ه (. الرايض: مكتبة املعارف، الطبعة األوىل،  ١٠٠٤

 صاحل بن عبد الكرمي الزيد.
ه (. بريوت:  ٧٧٠املصباح املنري: ألمحد بن حممد بن على الفيومي )ت  -٢٣٤

 م.١٩٨٧مكتبة لبنان، 
ن الرتمذي(: حملمد يوسف بن حممد زكراي البنوري معارف السنن )شرح سن -٢٣٥

 ه . ١٣٩٠-١٣٨٣ه (. كرا چي )اپكستان(: املطبعة احلجازية،  ١٣٩٧)ت 
ه (. دار  ٦٢٦معجم البلدان: أليب عبد هللا ايقوت بن عبد هللا احلموي ) -٢٣٦

 ه . ١٤٠٠الفكر، الطبعة الثانية، 
 (. بريوت: مؤسسة ه ١٤٠٨معجم املؤلفني: لعمر رضا كحالة )ت  -٢٣٧

 ه . ١٤١٤الرسالة، الطبعة األوىل، 
ه  تقريباً(. بريوت:  ١٣٦٦معجم املصنفني: حملمود حسن التوتنكي )ت  -٢٣٨

 ه . ١٣٤٤مطبعة وزنكو غراف طبِارة، 
ه (.  ١٣٥١معجم املطبوعات العربية واملعِربة: ليوسف اليان سركيس )ت  -٢٣٩

 القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية.
ه (.  ٣٩٥معجم مقاييس اللغة: أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي )ت  -٢٤٠

 ه ، حتقيق: عبد السالم حممد هارون. ١٣٩٩دار الفكر، 
ه (. مكة  ٦٩١املغين: أليب حممد عمر بن حممد بن عمر اخلبازي )ت  -٢٤١

ة املكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى، الطبع
 ه . ١٤٠٣األوىل، 

مفتاح السعادة: أليب اخلري أمحد بن مصطفي بن خليل املعروف بطاش   -٢٤٢
ه (. القاهرة: دار الكتب احلديثة، مطبعة االستقالل الكربى،  ٩٦٨كربى زاده )ت 

 حتقيق: كامل بكري، وعبد الوهاب أيب النور.
www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#436 

 ٨٠٨ي )ت مقدمة ابن خلدون: عبد الرمحن بن حممد بن حممد اإلشبيل -٢٤٣
 ه . ١٤٠٦ه (. بريوت: دار القلم، الطبعة السادسة، 

مقدمة يف الفقه، الفقه: أصوله، مصادره، مزاايه، املذاهب األربعة: للدكتور  -٢٤٤
سليمان بن عبد هللا بن محود أاب اخليل. الرايض: دار العاصمة، الطبعة األوىل، 

 ه . ١٤١٨
ه (. بريوت:  ٩٥٦براهيم احلليب )ت ملتقى األحبر: إلبراهيم بن حممد بن إ -٢٤٥

 ه . ١٤٠٩مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 
ه (.  ٧١٠املنار: أليب الربكات عبد هللا بن أمحد بن حممود النسفي )ت  -٢٤٦

 ه . ١٣٢٦مطبعة أمحد كامل، 
منافع الدقائق يف شرح جمامع احلقائق: ملصطفي بن حممد الكوزحلصاري  -٢٤٧

 بوع مع "جمامع احلقائق" للخادمي.ه (. مط ١٢٤٦)ت بعد 
 ٥٦٨مناقب أيب حنيفة: أليب املؤيد املوفق بن أمحد بن حممد املكي )ت  -٢٤٨

 ه . ١٤٠١ه (. بريوت: دار الكتاب العريب، 
ه (.  ٨٢٧مناقب أيب حنيفة: حملمد بن حممد بن شهاب الكردري )ت  -٢٤٩

 مطبوع مع الكتاب السابق.
يه: أيب يوسف،  وحممد بن احلسن: أليب عبد هللا مناقب أيب حنيفة وصاحب -٢٥٠

 ١٤٠٨ه (. بريوت: الطبعة الثالثة،  ٧٤٨حممد بن أمحد بن عثمان الذهب )ت 
ه ، نشر جلنة إحياء املعارف النعمانية ابهلند، حتقيق: حممد زاهد الكوثري، وأيب 

 الوفاء األفغاين.
مد بن عمر املنتخب يف أصول املذهب )احلسامي(: حملمد بن حم -٢٥۱

 اپكستان(: املكتبة اجمليدية.ه (. ملتان ) ٦٤٤األخسيكثي )ت
منحة اخلالق على البحر الرائق: البن عابدين حممد أمني بن عمر بن عبد  -٢٥۲

 ه (. مطبوعة هبامش "البحر الرائق" لزين ابن جنيم. ١٢٥٢العزيز )ت 
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كاشغري )ت منية املصلى و غنية املبتدي: حملمد بن حممد بن على ال -٢٥٣
 ه (. پشاور )اپكستان(: مطبعة رمحن گل. ٧٠٥
املوافقات يف أصول الشريعة: إلبراهيم بن موسى بن حممد الشاطيب )ت  -٢٥٤
 ه . ١٣٩٥ه (. مصر: املكتبة التجارية الكربى، الطبعة الثانية،  ٧٩٠
موجبات األحكام و واقعات األايم: لقاسم بن قطلوبغا السودوين )ت  -٢٥٥
 م. ١٩٨٣. بغداد: مطبعة اإلرشاد، نشر وزارة األوقاف العراقية، ه ( ٨٧٩
ه (.  ١٨٩املوطأ: برواية اإلمام حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين )ت  -٢٥٦

 ه . ١٤٠٩بريوت: دار الفكر، الطبعة األوىل، 
ميزان األصول يف نتائج العقول: أليب بكر حممد بن أمحد بن أيب أمحد  -٢٥٧

 ١٤٠٤ه (. قطر: مطابع الدوحة احلديثة، الطبعة االوىل،  ٥٣٩السمرقندي )ت 
 مد زكي عبد الرب.ه ، حتقيق: الدكتور حم

ميزان االعتدال يف نقد الرجال: أليب عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان  -٢٥٨
 ١٣٨٢ه (. مصر: دار إحياء الكتب العربية، الطبعة األوىل،  ٧٤٨الذهب )ت 

 .ه 
رضية العشاء وإن مل يغب الشفق: هلارون بن هباء الدين انظورة احلق يف ف -٢٥٩

 ه (. ١٣٠٦املرجاين )ت 
النافع الكبري ملن يطالع اجلامع الصغري: أليب احلسنات عبد احلي بن حممد  -٢٦٠

ه (. بريوت: عامل الكتب، الطبعة  ١٣٠٤عبد احلليم بن أمني هللا اللكهنوي )ت 
 ه . ١٤٠٦األوىل، 

 كشف الرموز واألسرار: لقاضي زاده أمحد بن حممود نتائج األفكار يف -٢٦۱
 ه (. مطبوع مع "فتح القدير" البن اهلمام. ٩٨٨األدرنوي )ت 

النجوم الزاهرة: ليوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري احلنفي )ت  -٢٦۲
 ه . ١٣٤٨ه (. القاهرة: مطبعة دار الكتب املصرية، الطبعة األوىل،  ٨٧٤
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طر وهبجة املسامع والنواظر: لعبد احلي بن فخر الدين بن عبد نزهة اخلوا -٢٦٣
ه (. قام مبراجعته وتكميله ابنه أبو احلسن على الندوي  ١٣٤١العلي الندوي )ت 

ه (. حيدرآابد الدكن )اهلند(: دائرة املعارف العثمانية، الطبعة الثانية،  ١٤٢٠)ت 
 ه . ١٣٩٨

خلري الدي بن أمحد بن نور الدين على  نزهة النواظر على األشباه والنظائر: -٢٦٤
 ه (. مطبوعة مع "غمز عيون البصائر" للحموي. ١٠٨١الرملي )ت 

نسمات األسحار على شرح املنار املسمي إبفاضة األنوار: البن عابدين  -٢٦٥
ه (. مصر: دار الكتب العربية،  ١٢٥٢حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز )ت 

 املطبعة امليمنة.
االحتساب: لعمر بن حممد بن عوض السنامي )ت: النصف األول  نصاب -٢٦٦

ه ، حتقيق: الدكتور  ١٤٠٢من القرن الثامن(. الرايض: دار العلوم، الطبعة األوىل، 
 موئل يوسف عزالدين.

نور اإليضاح وجناة األرواح: أليب اإلخالص حسن بن عمار بن على  -٢٦٧
 ه (. ١٠٦٩الشرنبالي )ت 

 ٥٩٣احلسن على بن أيب بكر بن عبد اجلليل املرغيناين )ت  اهلداية: أليب -٢٦٨
 ه . ١٤١٤ه (. بريوت: دار الفكر، ومكة املكرمة: املكتبة التجارية، 

هدية العارفني: أْساء املؤلفني وآاثر املصنفني من كشف الظنون: إلْساعيل  -٢٦٩
مية، ه (. بريوت: دار الكتب العل ١٣٣٩بن حممد أمني بن سليم البغدادي )ت 

 ه . ١٤٣١
هدية ابن العماد لُعِباد العرباد: لعبد الرمحن بن حممد عماد الدين بن حممد  -٢٧٠

ه ، نشر مركز مجعة املاجد  ١٤١٤العمادي. قربص: اجلفان واجلايب، الطبعة األوىل، 
 للثقافة والرتاث بديب، مطبوع مع شرحه "هناية املراد" للنابلسي.
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ه (.  ٩٠٦يوسف بن حسني الكرماسيت )ت الوجيز يف أصول الفقه: ل -٢٧۱
م، حتقيق: الدكتور أمحد حجازي  ١٩٩٠القاهرة: املكتب الثقايف، الطبعة األوىل، 

 الشِقا.
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: الن خلكان أمحد بن حممد بن أيب بكر  -٢٧۲

 ه (. بريوت: دار صادر، حتقيق: الدكتور إحسان عباس. ٦٨١)ت
 ملراجع املخطوطةاملصادر وا

إبراز الضمائر على األشباه والنظائر: حملمد بن ويل بن رسول  -١-٢٧٣
طوطات مكتبة عارف حكمة ابملدينة ه (. خم١١٦٥القريشهري اإلزمريي )ت 

 املنورة.
األمثار اجلنية يف أْساء احلنفية )اجلزء الثاين(: للمالَّ علي بن سلطان  -٢-٢٧٤

جامعة اإلمام حممد بن سعود  ه (. خمطوطات ١٠١٤حممد اهلروي القاري )ت 
 مكتبة عارف حكمة ابملدينة املنورة. مصور من ،ابلرايض

 ٤٣٠األسرار: اليب زيد عبيد هللا بن عمر بن عيسى الدبوسي )ت  -٣-٢٧٥
ه (. خمطوطات مكتبة عارف حكمة ابملدينة املنورة، وخمطوطات اجلامعة اإلسالمية 

 ابملدينة املنورة.
اية املبتدي: أليب احلسن على بن أيب بكر بن عبد اجلليل املرغيناين بد -٤-٢٧٦

ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض. مصور من مكتبة  ٥٩٣)ت 
 تشسرتبيت إبيرلندا.

 ٦٩٤بديع النظام: البن الساعايت أمحد بن على تغلب البعلبكي )ت  -٥-٢٧٧
د ابلرايض. مصور من مكتبة تشسرتبيت ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعو 

 إبيرلندا.
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التحرير يف شرح اجلامع الكبري: أليب احملامد حممود بن أمحد بن عبد  -٦-٢٧٨
ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود  ٦٣٦السيد احلصريي البخاري )ت 

 ابلرايض. ستة أجزاء. مصورة من املكتبة األزهرية.
األشباه والنظائر: هلبة هللا بن حممد بن حيىي التحقيق الباهر شرح  -٧-٢٧٩

ه (. خمطوطات مكتبة عارف حكمة ابملدينة املنورة:  ١٢٢٤التاجي البعلي )ت 
 ثالثة أجزاء.

تنوير األذهان والضمائر يف شرح األشباه والنظائر: ملصطفى بن خري  -٨-٢٨٠
رف ه (. خمطوطات مكتبة عا ١٠٢٥الدين الرومي امللقب مبصلح الدين )ت 

 حكمة ابملدينة املنورة.
تنوير البصائر على األشباه والنظائر: لشرف الدين بن عبد القادر بن  -٩-٢٨۱

 ه (. خمطوطات مكتبة عارف حكمة ابملدينة املنورة. ١٠٠٥بركات الغزي )ت 
التيسري مبعاىن اجلامع الكبري: حملمد بن عباد بن ملك داد اخلالطي  -١٠-٢٨۲

امعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض، مصور من املكتبة ه (. خمطوطات ج ٦٥٢)ت 
 احملمودية ابملدينة املنورة.

ه (. خمطوطات  ٨٦٠جامع الفتاوى: لقرق أمري احلميدي )ت  -۱۱-٢٨٣
 جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض، مصور من نسخة أصلية ابلقسم.

سف بن جامع املضمرات واملشكالت )شرح خمتصر القدوري(: ليو  -۱۲-٢٨٤
ه (. خمطوطات  ٨٣٢عمر بن يوسف الكادوري املعريف بنرية شيخ عمر )ت 

 مكتبة عارف حكمة ابملدينة املنورة.
حاشية على اهلداية: أليب حممد عمر بن حممد عمر اخلبازي )ت  -۱٣-٢٨٥
ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض، مصور من مكتبة  ٦٩١

 تشسرتبيت إبيرلندا.
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ذخري الناظر يف األشباه والنظائر: لعلي بن عبد هللا الطوري )ت  -۱٤-٢٨٦
 ه (. خمطوطات املكتبة احملمودية ابملدينة املنورة. ١٠٠٤

رمز احلقائق يف شرح كنز الدقائق: لعبد الباقي بن عبد الرمحن بن  -۱٥-٢٨٧
ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض،  ١٠٨٧على املقدسي )ت 

 صور من نسخة أصلية ابلقسم.م
األهنر على فرائض ملتقى األحبر: لعلي بن حممد بن انصر  سكب -۱٦-٢٨٨

ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود  ١٠٣٢الدين الطرابلسي )ت 
 ابلرايض، مصور من نسخة أصلية ابلقسم.

 شرح اجلامع الصغري: أليب احلسن علي بن حممد بن احلسني البزدوي -۱٧-٢٨٩
ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض، مصور من مكتبة  ٤٨٢)ت 

 أمحد الثالث برتكيا.
شرح اجلامع الصغري )الشرح الكبري(: لعمر بن عبد العزيز بن عمر   -۱٨-٢٩٠

ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود  ٥٣٦البخاري الصدر الشهيد )ت 
 ابلرايض.

ه (.  ٥٨٦صغري: ألمحد بن حممد بن عمر العتايب )ت شرح اجلامع ال -٢٩۱-۱٩
خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض، مصور من مكتبة أمحد الثالث 

 برتكيا.
شرح اجلامع الصغري: للحسن بن منصور بن حممود األوزجندي  -٢٩۲-۲٠

ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود  ٥٩٢املعروف بقاضي خان )ت 
 : جزءان: مصوران من األمحدية حبلب.ابلرايض

شرح اجلامع الصغري: لعلي بن أمحد بن مكي حسام الدين الرازي  -۲۱-٢٩٣
ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض، مصور من مكتبة  ٥٩٨)ت 

 تشسرتبيت إبيرلندا.
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ه (.  ٥٨٦شرح الزايدات: ألمحد بن حممد بن عمر العتايب )ت  -٢۲-٢٩٤
ت جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض، مصور من مكتبة تشسرتبيت خمطوطا

 إبيرلندا.
شرح فقه الكيداين: إلبراهيم بن پري درويش البخاري )كان حيًا عام  -۲٣-۲٩٥
نسخة  جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض، مصور منه (. خمطوطات  ٩٥٥

 أصلية ابلقسم.
محد بن علي الرازي اجلصاص )ت شرح خمتصر الطحاوي: أليب بكر ا -٢٤-٢٩٦
ه (. خمطوطات معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم  ٣٧٠

 القرى )مكة املكرمة(، مصور من  متحف اآلاثر العتيقة بقونية تركيا.
شرح خمتصر الطحاوي: أليب نصر أمحد بن منصور اإلسبيجايب )ت  -٢٥-٢٩٧

امللك سعود ابلرايض، مصور من  دار  ه (. خمطوطات جامعة ٤٨٠يف حدود 
 الكتب الظاهرية بدمشق.

شرح الوقاية: البن ملك حممد بن عبد اللطيف بن عبد العزيز  -٢٦-٢٩٨
ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض، مصور  ٨٥٤الكرماين )ت 

 من مكتبة تشسرتبيت إبيرلندا.
ظم الفرائد: أليب حممد عبد عقد القالئد يف حل قيد الشرائد ون -٢٧-٢٩٩

ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد  ٧٦٨الوهاب بن أمحد بن وهبان الدمشقي )ت 
 بن سعود ابلرايض، مصور من مكتبة تشسرتبيت إبيرلندا.

عمدة ذوي البصائر حلل مهمات األشباه والنظائر: لبريي زاده  -٢٨-٣٠٠
عهد البحوث العلمية ه (. خمطوطات م ١٠٩٩إبراهيم بن حسني بن أمحد )ت 

 وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى، مصور من املكتبة األزهرية.
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ه (.  ٧٤٩عيون املذاهب: حملمد بن حممد أمحد الكاكي )ت  -٢٩-٣٠۱
خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض، مصور من مكتبة تشسرتبيت 

 إبيرلندا.
ألمري كاتب بن أمري عمر بن أمري غازي غاية البيان )شرح اهلداية(:  -٣٠-٣٠۲

 ه (. خمطوطات جامعة امللك سعود ابلرايض: مثانية أجزاء. ٧٥٨اإلتقاين )ت 
غرر األحكام: حملمد بن فراموز بن على الشهري مبوىل خسرو )ت  -٣۱-٣٠٣
 ه (. خمطوطات عارف حكمة ابملدينة املنورة. ٨٨٥
 ١٠٠٤ بن أمحد التمراتشي )ت فتاوى التمراتشي: حملمد بن عبد هللا -٣۲-٣٠٤

ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض، مصور من خمطوط أصلى 
 ابلقسم.

ه (.  ٩٧٨الفتاوى العدلية: لرسول بن صاحل اآليديين )ت  -٣٣-٣٠٥
 ن سعود ابلرايض، مصور من نسخة أصلية ابلقسم.خمطوطات جامعة اإلمام حممد ب

ملرجان شرح العقود احلسان يف قواعد مذهب النعمان: فرائد اللؤلؤ وا -٣٤-٣٠٦
خمطوطات مكتبة ه (.  ١٠٩٨أليب العباس أمحد بن حممد مكي  احلموي )ت 

 عارف حكمة ابملدينة املنورة.
قرة عني الطالب: لعبد اللطيف بن هباء الدين بن عبد الباقي البهائي  -٣٥-٣٠٧

ود ابلرايض، مصور من ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سع ١٠٨٢)ت 
 نسخة أصلية ابلقسم.

 ٦٥٨قنية املنية: أليب الرجاء خمتار بن حممود بن حممد الزاهدي )ت  -٣٦-٣٠٨
ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض، مصور من نسخة أصلية 

 ابلقسم.

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#444 

قيد الشرائد ونظم الفرائد: لعبد الوهاب بن أمحد بن وهبان احلارثي  -٣٧-٣٠٩
ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض، مصور من نسخة  ٧٦٨)ت 

 أصلية ابلقسم.
كتائب أعالم األخيار من فقهاء مذهب النعمان املختار: حملمود بن   -٣٨-٣۱٠

خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ه (.  ٩٩٠سليمان الكفوي )ت يف حدود 
 كيا.ابلرايض، مصور من مكتبة أمحد الثالث برت 

 ٦٣٢كتاب الفصول: حملمد بن حممود بن احلسني األسروشين )ت   -٣٩-٣۱۱
ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض، مصور من مكتبة تشسرتبيت 

 إبيرلندا.
كتاب املنافع يف فوائد النافع: لعلي بن حممد بن على الرامشي )ت   -٤٠-٣۱۲
سعود ابلرايض، مصور من مكتبة  ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن ٦٦٦

 تشسرتبيت إبيرلندا.
كتاب الينابيع يف معرفة األصول والتفاريع: أليب عبد هللا حممد بن   -٤۱-٣۱٣

ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود  ٦١٦رمضان الرومي )كان حيًا سنة 
 ابلرايض، مصور من مكتبة تشسرتبيت إبيرلندا.

 الكنز: أليب العباس أمحد بن حممد املكي كشف الرمز عن خبااي  -٤۲-٣۱٤
 ه (. خمطوطات مكتبة عارف حكمة ابملدينة املنورة/جزءان. ١٠٩٨احلموي )ت 

كشف السرائر على األشباه والنظائر: حملمد بن عمر بن عبد القادر   -٤٣-٣۱٥
 ه (. خمطوطات مكتبة عارف حكمة ابملدينة املنورة. ١١٣٠الكفريي )ت 

ل: لزين ابن إبراهيم بن حممد املصري املعروف اببن جنيم لب األصو  -٤٤-٣۱٦
ه (. خمطوطات املكتبة املركزية جبامعة أم القرى، مصور من املكتبة  ٩٧٠)ت 

 السليمانية برتكيا.
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جمرى األهنر على ملتقى األحبر: حملمود بن بركات بن حممد الباقاين  -٤٥-٣۱٧
ض، مصور من املكتبة ه (. خمطوطات جامعة امللك سعود ابلراي ١٠٠٣)ت 

 الظاهرية بدمشق.
جممع البحرين و ملتقى النريين: البن الساعايت أمحد بن على بن  -٤٦-٣۱٨

ه (. خمطوطات مكتبة مكة املكرمة جبوار احلرم املكي  ٦٩٤تغلب البعلبكي )ت 
 الشريف.

ه (. خمطوطات  ٩٣٨خمزن الفقه: ملوسى بن موسى األماسي )ت  -٤٧-٣۱٩
 حممد بن سعود ابلرايض، مصور من مكتبة تشسرتبيت إبيرلندا.جامعة اإلمام 

ستصفى من املستويف: أليب الربكات عبد هللا بن أمحد بن حممود امل -٤٨-٣۲٠
ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض، مصور  ٧١٠النسفي )ت 

 من مكتبة تشسرتبيت إبيرلندا.
أليب الربكات عبد هللا بن أمحد بن  املصفي شرح منظوماة اخلالفيات: -٤٩-٣۲۱

ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض،  ٧١٠حممود النسفي )ت 
 مصور من مكتبة تشسرتبيت إبيرلندا.

معني املفيت على جواب املستفيت: حملمد بن عبد هللا بن أمحد  -٥٠-٣۲۲
ابلرايض،  ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ١٠٠٤التمراتشي )ت 

 مصور من دار الكتب الظاهرية بدمشق.
ه (.  ٧٤٨املقنع شرح املغين: ملسعود ابن إبراهيم الكرماين )ت  -٥۱-٣۲٣

 معة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض، مصور من تركيا.خمطوطات جا
املنبع يف شرح اجملمع: ألمحد بن إبراهيم بن أيوب العينتايب )ت  -٥۲-٣۲٤
امعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، مصور من دار الكتب ه (. خمطوطات اجل ٧٦٧

 الظاهرية بدمشق. جزءان.
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منح الغفار لشرح تنوير االبصار: حملمد بن عبد هللا بن أمحد  -٥٣-٣۲٥
ه (. خمطوطات مكتبة عارف حكمة ابملدينة  ١٠٠٤التمراتشي اخلطيب )ت 

 املنورة.
ود بن أمحد بن موسى العيين منحة السلوك يف شرح حتفة امللوك: حملم -٥٤-٣۲٦

ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض، مصور من نسخة  ٨٥٥)ت 
 أصلية ابلقسم.

منظومات اخلالفيات: لنجم الدين عمر بن حممد بن أمحد النسفي  -٥٥-٣۲٧
ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض، مصور من من  ٥٣٧)ت 

 يرلندا.مكتبة تشسرتبيت إب
ه (.  ٩٤٠مهمات املفيت: ألمحد بن سليماننب كمال اپشا )ت  -٥٦-٣۲٨

 خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض، مصور من حلب.
مواهب الرمحن يف مذهب أيب حنيفة النعمان: إلبراهيم بن موسى بن  -٥٧-٣۲٩

احلرم املكي ه (. خمطوطات مكتبة مكة املكرمة جبوار  ٩٢٢أيب بكر الطرابلسي )ت 
 الشريف.

النهر الفائق بشرح كنز الدقائق: لعمر بن إبراهيم بن حممد املصري  -٥٨-٣٣٠
ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود  ١٠٠٥املعروف ابن جنيم )ت 

 ابلرايض، مصور من نسخة أصلية ابلقسم.
ه (. خمطوطات اجلامعة  ٢١١نودار املعِلى بن منصور الرازي )ت  -٥٩-٣٣۱

 اإلسالمية ابملدينة املنورة، مصور من جامعة إستانبول برتكيا.
هدية الصعلوك يف شرح حتفة امللوك: أليب الليث حمرم بن حممد بن  -٦٠-٣٣۲

ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض،  ١٠٠٠ي )ت ععارف الزيل
 مصور من نسخة أصلية ابلقسم.
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 ٧١٠هللا بن أمحد بن حممود النسفي )ت الوايف: أليب الربكات عبد  -٦۱-٣٣٣
ه (. خمطوطات معهد البحوث العلمية وأحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى، 

 مصور من مكتبة متحف إستانبول برتكيا.
واقعات احلسامي: لعمر بن عبد العزيز بن عمر البخاري الصدر  -٦۲-٣٣٤

سعود ابلرايض، مصور  ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن ٥٣٦الشهيد )ت 
 من نسخة أصلية ابلقسم.

الوجيز شرح اجلامع الكبري: أليب احملامد حممود بن أمحد بن عبد  -٦٣-٣٣٥
 ه (. خمطوطات املكتبة املركزية جبامعة أم القرى. ٦٣٦السيد احلصريي )ت 

وقاية الرواية يف مسائل اهلداية: حملمود بن أمحد بن عبيد هللا احملبويب  -٦٤-٣٣٦
 ه (. خمطوطات جامعة اإلمام حممد بن سعود ابلرايض. ٦٧٣ت )

 أهم كتب املذهب الشافعي
 ه (. ٠٤۲األم لإلمام الشافعي ) -۱
 ه (. ٦٧٦منهاج الطالبني وعمدة املفتني للنووي )ت  -۲
 ه (. ٤۱٥اللباب يف الفقه الشافعي اليب احلسن احملاملي )ت  -٣
 ه (. ٥٩٣يب أليب شجاع األصفهاين )ت منت أيب شجاع املسمى الغاية والتقر  -٤
 ه (. ٥٥٨كتاب البيان للعرمراين )ت   -٥
 ه (. ٦٧٦لإلمام النووي رمحه هللا )ت  شرح املهذباجملموع  -٦
 ه (. ٥٠٥اخلالصة أليب حامد الغزايلِر )ت  -٧
 ه (. ٥٠٥الوجيُز يف فقه اإلمام الِشافعيِر أليب حامٍد الغزايلِر )ت  -٨
 ه (. ٥٠٥)ت املذهب لإلمام الغزايِل  الوسيُط يف -٩
 ه (. ٥٠٥)ت البسيط يف املذهب لإلمام الغِزايِل  -٠۱

 ه (. ٤٧٦املهِذب يف فقه اإلمام الِشافعِي لإلمام الِشريازِي )ت  -۱۱
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 ه (. ٤٧٨هناية املطلب إلمام احلرمني اجلوييِن )ت  -۱۲
 ه (. ۲٦٤خمتصر املزين أليب إبراهيم املزين )ت  -۱٣

 وهو شرح خمتصر املزين  ه ( ٤٥٠احلاوي الكبري  للَماوْردي )ت  -٤۱
 ه (. ٦٧٦روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي )ت  -۱٥
املقدمة احلضرمية يف فقه السادة الشافعية املسمى )مسائل التعليم(  -۱٦

 ه (. ٩۱٨للحضرمي )ت 
 (.ه  ٤٧٦التنبيه يف الفقه الشافعي أليب اسحاق الشريازي )ت  -۱٧
 ه (. ٩٧٧اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع لشمس الدين الشربيين )ت  -۱٨
 ه (. ٦٤٣فتاوى ابن الصالح )ت  -۱٩
 ه (. ٨۲٩كفاية األخيار يف حل غاية اإلختصار لتقي الدين الدمشقي )ت   -۲٠
جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود لشمس الدين املنهاجي )ت  -۲۱

 ه (. ٨٨٠
 ه (. ٩۲٦ىن املطالب يف شرح روض الطالب لزين الدين األنصاري )ت أس -۲۲
 ه (. ٩۲٦الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية لزين الدين األنصاري )ت  -۲٣
 ه (. ٩۲٦فتح الوهاب بشرح منهج الطالب لزين الدين األنصاري )ت  -۲٤
 ه (. ٩۲٦ منهج الطالب يف فقه اإلمام الشافعي لزين الدين األنصاري )ت -۲٥
 ه (. ٩٧٤املنهاج القومي أليب العباس شهاب الدين اهليثمي )ت  -۲٦
 ه (. ٩۱٩هناية احملتاج إىل شرح املنهاج لشمس الدين الرملي )ت  -۲٧
رية لشهاب الدين قليويب )ت  حاشيتا قليويب و -۲٨ رية  ۱٠٦٩َعمر ه ( و َعمر

 ه (. ٩٥٧الرُبُلُّسي )ت 
ح منهج الطالب املعروف حباشية اجلََمل فتوحات الوهاب بتوضيح شر  -۲٩

 ه (. ۱۲٠٤لسليمان بن عمر بن منصور )ت 
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يِر على اخلطيب لسليمان  -٣٠ حتفة احلبيب على شرح اخلطيب = حاشية اْلُبَجرْيرمر
 ه (. ۱۲۲۱بن حممد الُبَجريمي )ت 

التجريد لنفع العبيد = حاشية البجريمي على شرح املنهج لسليمان بن حممد  -٣۱
 ه (. ۱۲۲۱َجريمي )ت البُ 

إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني أليب بكر بن حممد )ت بعد  -٣۲
 ه (. ۱٣٠۲

 ه (. ۱٣۱٦هناية الزين يف إرشاد املبتدئني حملمد بن عمر نووي )ت  -٣٣
 ه (. ٦٧٦منت اإليضاح يف املناسك للنووي )ت  -٣٤
ي املكي الشافعي )ت التشويق إىل البيت العتيق جلمال الدين الطرب  -٣٥

 ه (. ٦٩٤/٦٩٥/٧٠٠
 

 املالكيأهم كتب املذهب 
 ه (. ۱٩۱املدونة البن القاسم )ت  -۱
 ه (. ٦٨٤الذخرية للَقَرايف )ت  -۲
خمتصر الطُليطلي أليب احلسن علي بن عيسى بن عبيد جتييب طليطلي )ت  -٣

 ه (. ٣٤٠
جالل الدين السعدي  عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة أليب حممد -٤

 ه (. ٦۱٦)ت 
 ٤٧٨للَّْخمي أليب احلسن علي بن حممد الربعي القريواين اللخمي )ت التبصرة  -٥

 ه (.
 ه (. ٧٧٦التوضيح شرح خمتصر ابن احلاجب للُجندي )ت  -٦
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الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك ألمحد الدردير  -٧
 ه (. ۱۲٠۱)ت 

َفراوي )ت دواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين لشاب الدين الفواكه ال -٨ الن َّ
 ه (. ۱۱۲٦

حاشية الدسوقي على الشرح الكبري حملمد بن أمحد بن عرفة الدسوقي )ت  -٩
 ه (. ۱۲٣٠

النكت والفروق ملسائل املدونة واملختلطة أليب حممد عبد احلق بن حممد بن  -۱٠
 ه (. ٤٦٦هارون السهمي القرشي الثقلي )ت 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجة أليب  -۱۱
 ه (. ٥۲٠الوليد حممد بن أمحد  بن رشد القرطيب )ت 

عي )ت التهذيب يف اختصار املدونة لل -۱۲  ه (. ٣٧۲رَباذر
بداية اجملتهد وهناية املقتصد أليب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن ُرشد  -۱٣

 ه (.  ٥٩٥لسي )ت األند
النوادر والزايدات على ما يف املدونة من غريها من األمهات أليب حممد عبد  -۱٤

 ه (. ٣٨٦هللا بن ايب زيد عبد الرمحن القريواين )ت 
ت الرسالة الفقهية )رسالة ابن أيب زيد القريواين( البن أيب زيد القريواين ) -۱٥

 ه (. ٣٨٦
ب أليب -۱٦ القاسم عبيد هللا بن حسني بن حسن اجلالب )ت  التفريع البن اجَلالَّ

 ه (. ٣٧٨
املستخرجة ) الُعتبية( أليب عبد هللا حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن أيب عتبة  -٧۱

 ه (. ٥٥۲األندلسي )ت 
التلقني يف الفقة املالكي للقاضي أيب حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر  -٨۱

 ه (. ۲۲٤الثعليب البغدادي )ت 
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 ه (. ٤٦٣البن َعْبد الرَب رح )ت لكايف يف فقه أهل املدينة ا -۱٩
 ه (. ٦٤٦جامع األمهات لعثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس )ت  -۲٠
الرك إىَل َأشَرفر املََسالركر يفر فقهر اإلَمامر َمالرك لعبد الرمحن بن حممد  -۲۱ إْرَشاُد السَّ

 ه (. ٧٣۲بن عسكر البغدادي )ت 
يَّة الالقوانني الْ  -۲۲ ْقهر بن ُجَزِي الَكْليب أليب القاسم حممد بن أمحد بن حممد بن فر

 ه (. ٧٤۱عبد هللا ابن ُجَزِي الَكْليب )ت 
 ه (. ٧٧٦خمتصر خليل خلليل بن اسحاق بن موسى اجلندي )ت  -۲٣
لأَلْخَضري لعبد الرمحن منت األخضري يف العبادات على مذهب اإلمام مالك  -۲٤

 ه (. ٩٨٣ت بن حممد األخضري )
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرابين لعلي بن أمحد بن مكرَّم  -۲٥

ي  ه (. ۱۱٨٩الَعَدوري )ت  الصَّعريدر
بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري  -۲٦

 ه (. ۱۲٤۱أليب العباس أمحد بن حممد اخللويت الصاوي )ت 
ح رسالة ابن أيب زيد القريواين لصاحل بن عبد السميع اآليب الثمر الداين شر  -۲٧

 ه (. ۱٣٣٥األزهري )ت 
 

 احلنبليأهم كتب املذهب 
البن بَ ْلَبان حملمد بن بدر الدين بن عبد احلق بن بلبان أخصر املختصرات  -۱

 ه (. ۱٠٨٣البعلي )ت 
محد بن موسى بن أ أليب النجا شرف الدينزاد املستقنع يف اختصار املقنع  -۲

اويُّ الصاحلي )ت  ه (. ٩٦٠/٩٦٨موسى بن سامل بن عيسى بن سامل احلَجَّ

www.iscalibrary.com



wKZve cwiwPwZ I wdKnx cwifvlvi cwiPq 

 

#452 

نْترَفاع أليب النجا شرف الدين -٣ قْ َناع لطَالب االر موسى بن أمحد بن موسى بن  اإْلر
اويُّ الصاحلي )ت  ه (. ٩٦٠/٩٦٨سامل بن عيسى بن سامل احلَجَّ

 ه (. ٦۲٠سي الدمشقي )ت كتاب املقنع لعبد هللا بن حممد بن قدامة املقد  -٤
يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل جملد الدين أيب الربكات عبد   احملرر -٥

 ه (. ٦٥۲السالم بن عبد هللا بن خضر بن حممد بن علي احلراين )ت 
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف لعلي بن سليمان بن أمحد بن حممد  -٦

 ه (. ٨٨٥املرداوي الدمشقي )ت 
العمدة يف الفقه أليب حممد موفق الدين عبد هللا بن حممد بن قدامة املقدسي  -٧

 ه (. ٦۲٠)ت 
 ٦۲٠الكايف أليب حممد موفق الدين عبد هللا بن حممد بن قدامة املقدسي )ت  -٨

 ه (.
 ه (. ٦۲٠كتاب املغين البن قدامة املقدسي )ت   -٩

ب البن  -۱٠ اَمرِري )ت املستوعر َنة السَّ  ه (. ٦۱٦ُسنَ ي ْ
 ه (. ٣٣٤خمتصر اخلرَرقي لعمر بن حسني بن عبد هللا اخلرَرقي )ت  -۱۱
ْرعِي بن يوسف بن أيب بكر بن حتقيق الرجحان بصوم يوم الشك يف رمضان ملَ  -۱۲

 ه (. ۱٠٣٣أمحد الَكْرمي )ت 
اهلداية على مذهب اإلمام أمحد حملفوظ بن أمحد بن حسن بن أمحد  -۱٣

 ه (. ٥۱٠ي األزجي )ت الَكْلَوَذاين البغداد
َجْيلريُّ البغدادي الوجيز يف الفقه حلسني بن يوسف بن حممد بن  -٤۱ أيب السَّرريِر الدُّ

 ه (. ٧٣٣)ت 
منتهى اإلرادات يف اجلمع بني املقنع والتنقيح وزايدات حملمد بن أمحد بن  -۱٥

 ه (. ٩٧۲عبد العزيز الفتوحي )ت 
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ب ملنصور بن يونس بن صالح الدين بن عمدة الراغب يف خمتصر بغية الطال -۱٦
 ه (. ۱٠٥۱البُ ُهويت )ت حسن بن ادريس 

ْرعِي بن يوسف بن أيب بكر بن غاية املنتهى يف اجلمع بني اإلقناع واملنتهى ملَ  -۱٧
 ه (. ۱٠٣٣أمحد الَكْرمي )ت 

مغىن ذوي األفهام عن الكتب الكثرية يف األحكام ليوسف بن حسن بن  -۱٨
 ٩٠٩املررْبَد )ت بد هللا اهلادي الصاحلي املعروف اببن أمحد بن حسن بن ع

 ه (.
 ٧٦٣كتاب الفروع حملمد بن مفلح بن حممد مفرج املقدسي الصاحلي )ت   -۱٩

 ه (.
ْرعِي بن يوسف بن أيب بكر بن أمحد الَكْرمي ملَ دليل الطالب لنيل املطالب  -۲٠

 ه (. ۱٠٣٣)ت 
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